VII
Promptitudinea elaborării şi publicării acestui volum, în continuarea
celorlalte, rezolvă, pentru viaţa judiciară, legislativă şi executivă, problema
informării operative asupra jurisprudenţei recente a Curţii, în condiţiile în
care, de regulă, publicarea obligatorie în Monitorul Oficial a acestor
hotărâri se face cu foarte mare întârziere. Remarcabile, sunt, însă,
observaţiile şi concluziile, relevând cele mai semnificative rezolvări şi
considerente din hotărâri, pe care, autorii punând în valoare cultura lor
asupra Dreptului European al drepturilor omului şi a jurisprudenţei CEDO,
le integrează armonios şi elocvent în acest tezaur de jurisprudenţă.

prof. univ. dr. MARIN VOICU,
primul judecător al României
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
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Dat fiind faptul cã nu de puþine ori cererea adresatã Curþii Europene a Drepturilor Omului este
consideratã drept singura cale serioasã pentru soluþionarea unui litigiu1, la 1 ianuarie 2012, pe
rolul instanþei de la Strasbourg erau înregistrate aproximativ 151.600 de plângeri2. Ca ºi în anii
precedenþi, 5 state deþineau mai mult de jumãtate din plângeri: 26,6% împotriva Rusiei (40.250),
10,5% împotriva Turciei (15.950), 9,1% împotriva Italiei (13.750), 8,1% împotriva României (12.300)
ºi 6,8% împotriva Ucrainei (10.250), România pãrãsind însã locul de pe podium ocupat la sfârºitul
anului 2010.
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Majoritatea plângerilor au ca obiect pretinsa încãlcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la
Convenþie - dreptul la respectarea proprietãþii (38%), a art. 6 din Convenþie  dreptul la un proces
echitabil (30%) sau durata procedurii (7%) ori a art. 5 - dreptul la libertate ºi siguranþã (6%)3.
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A se vedea interviul celebrului avocat francez Gilbert Collard, în volumul Quelle justice pour la
France? 31 personnalités répondent aux préoccupations des Français, sous la direction de Dragoº
Cãlin, Éditions LHarmattan, Paris, 2012, p. 36.
2 A se vedea Raportul pentru anul 2011 al Curþii Europene a Drepturilor Omului, p. 11 ºi urmãtoarele,
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6D818BA9-B43B-4EE4-8BAD-BAAC74A4C2C5/0/
2011_Rapport_Annuel_FR.pdf [accesat ultima datã la 10.02.2012]
3
A se vedea Ionuþ Militaru, Statistici recente privind situaþia României la CEDO. Prezentare selectivã
a cauzelor pendinte, Revista JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, http://hotararicedo.ro/index.php/news/
2011/10/statistici-recente-privind-situatia-Romaniei-la-CEDO-cauze-pendinte [accesat ultima datã la
10.02.2012]
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În ceea ce priveºte modul de soluþionare, se remarcã faptul cã aproximativ 97% din cereri
sunt respinse ca inadmisibile ori sunt radiate de pe rol, fãrã pronunþarea unei hotãrâri. Conform
statisticilor, în cazurile în care s-a pronunþat o hotãrâre (pentru 3% din cererile adresate Curþii),
majoritatea soluþiilor au fost de constatare a încãlcãrii a cel puþin unui drept fundamental (91%), iar
soluþii de neîncãlcare a dispoziþiilor Convenþiei s-au pronunþat în 3% din cauzele soluþionate pe
fond. Înþelegerile amiabile ºi radierile de pe rol au fost în proporþie de 3%. Restul de 3% reprezintã
revizuiri, hotãrâri privind satisfacþia echitabilã ori soluþii pe baza unor excepþii preliminare ºi de
necompetenþã.
Neîncãlcare
3%

Înþelegeri
amiabile/
Radieri
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Alte hotãrâri
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Una dintre principalele provocãri cu care se confruntã Curtea de la Strasbourg este eficienta
filtrare a numãrului foarte mare de plângeri inadmisibile cu care este sesizatã în fiecare an4. Pânã
la 90% din cererile înregistrate la grefa Curþii sunt declarate inadmisibile. De-a lungul anilor, Curtea
a raþionalizat în mod progresiv acest stadiu al procedurii sale, dar un impuls remarcabil a fost dat
acestui proces de intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 ºi de înfiinþarea completurilor cu judecãtor
unic. Acest lucru a însemnat cã un singur judecãtor, asistat de un raportor fãrã atribuþii judiciare, ar
putea declara inadmisibile cererile, anterior fiind necesari trei judecãtori.
Cu scopul de a valorifica din ce în ce mai mult aceastã procedurã ºi încurajatã de lucrãrile
Conferinþei Inter-Guvernamentale de la Interlaken din februarie 2010 sã inoveze în acest domeniu,
Curtea a stabilit o nouã Secþie de Filtrare pentru centralizarea administrativã a cererilor primite de
la cinci state cu cel mai mare numãr de plângeri: Rusia, Turcia, România, Ucraina ºi Polonia.
Acestea însumeazã mai mult de jumãtate din cauzele pendinte în faþa Curþii.
Secþia de Filtrare a funcþionat de la începutul anului 2011. Funcþia sa principalã este sã
efectueze o selecþie aprofundatã, precisã ºi imediatã a cauzelor pentru a se asigura cã toate cererile
urmeazã un traseu procedural corespunzãtor, respectiv dacã sunt prezentate unui judecãtor unic
pentru o decizie promptã sau sunt trimise spre a aºtepta o analizã din partea unui complet de trei
judecãtori sau a Camerei, în conformitate cu politica de prioritate a Curþii. Prin centralizarea resurselor
ºi raþionalizarea metodelor de lucru se urmãreºte reducerea timpului necesar pentru a rãspunde
plângerilor reclamanþilor ºi pentru a reduce întârzierile pentru cazurile ce aºteaptã examinarea.
Pânã la sfârºitul lunii iunie 2011, Secþia de Filtrare a înregistrat 21.859 de cereri noi. În
aceeaºi perioadã, 11.369 de cereri împotriva a cinci state au fost tratate de un singur judecãtor,
ceea ce reprezintã o creºtere cu 42% comparativ cu anul 2010.
Secþia de Filtrare este în mãsurã de a selecta ºi înainta pe cãile procedurale potrivite toate
cererile primite. Pentru Ucraina si Polonia, toate cauzele identificate pentru a fi soluþionate de cãtre
judecãtor unic sunt tratate imediat. Pentru România, procentul cauzelor deferite unui singur judecãtor
ce sunt tratate imediat este mai mare de 90%. Pentru Rusia ºi Turcia, Secþia de Filtrare este aptã
sã se ocupe de aproximativ 75% din cauzele de competenþa judecãtorului unic.
Din toate aceste cifre rezultã cã numãrul mare al cererilor adresate Curþii de la Strasbourg
împotriva României denotã, pe lângã neîncrederea justiþiabililor în soluþiile instanþelor interne ori
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A se vedea Ionuþ Militaru, Bilanþul procedurii CEDO de filtrare a plângerilor inadmisibile, Revista
JurisClasor CEDO - August 2011, http://hotararicedo.ro/index.php/news/2011/08/bilantul-procedurii-cedode-filtrare-a-plangerilor-inadmisibile [accesat ultima datã la 10.02.2012]
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simpla nemulþumire faþã de rezultatul litigiului, ºi necunoaºterea condiþiilor de admisibilitate a plângerii,
efectul negativ fiind suportat de instanþa europeanã, ce se vede nevoitã sã poarte povara bunului
sãu renume.
În anul 2011, mai mult de jumãtate dintre hotãrârile pronunþate5 au privit 4 state membre ale
Consiliului Europei, respectiv Turcia (174  15,04%), Rusia (133  11,50%), Ucraina (105  9,08%)
ºi Grecia (73  6,3%).
Împotriva României s-au pronunþat 68 de hotãrâri, fiind despãrþitã de plutonul fruntaº doar de
Polonia (71 de hotãrâri), dintre care în 58 s-a constatat încãlcarea a cel puþin unui drept prevãzut
de Convenþia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, în 3
hotãrâri nu s-a constatat încãlcarea Convenþiei, iar 7 hotãrâri au privit satisfacþia echitabilã sau
revizuirea unor hotãrâri anterioare.
În 20 de hotãrâri s-a constatat nerespectarea dreptului la un proces echitabil (articolul 6), sub
urmãtoarele aspecte: neexecutarea hotãrârilor judecãtoreºti definitive ºi irevocabile (6 hotãrâri);
accesul la o instanþã (4 hotãrâri); durata procedurilor judiciare civile sau penale (10 hotãrâri); 20 de
hotãrâri au constatat nerespectarea dreptului de a nu fi supus torturii sau tratamentelor inumane
sau degradante (articolul 3), sub aspect material ºi procedural; 10 hotãrâri au constatat încãlcarea
dreptului de proprietate (articolul 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie); 8 hotãrâri au constatat
încãlcarea dreptului la viaþã privatã ºi de familie (articolul 8 din Convenþie); 3 hotãrâri au constatat
nerespectarea dreptului la viaþã (articolul 2); 2 hotãrâri au constatat nerespectarea dreptului la
libertate ºi la siguranþã (articolul 5).
În anul 2011, în urma pronunþãrii de cãtre Curte a hotãrârilor de încãlcare a dispoziþiilor
Convenþiei sau ale Protocoalelor adiþionale, Statul Român a fost condamnat la plata sumei
de 1.491.718,66 EUR ºi 700 RON.
Suma este compusã din obligarea statului român la plata unor daune materiale în valoare
totalã de 708.270 EUR, a unor daune morale în valoare totalã de 570.600 EUR, precum ºi a unor
costuri ºi cheltuieli de judecatã în sumã totalã de 48.867 EUR ºi 700 RON. La aceste sume se
adaugã 163.981.66 EUR în urma înþelegerilor amiabile încheiate (34.300 EUR în materie civilã ºi
129.681,66 EUR în materie penalã).
În tabelele urmãtoare se pot observa costurile complete, în funcþie de materii ºi de natura
despãgubirilor.6 Tabelele nu cuprind sumele ce rezultã din înþelegerile amiabile încheiate.
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Costuri în materie civilã 2011

Daune materiale
602.070 EUR

w

w

w

Daune morale

Cheltuieli de judecatã

Total

108.100 EUR

6.820 EUR700 RON

716.990 EUR700 RON

5
În 2011 Curtea a pronunþat 1,157 de hotãrâri, cu 23% mai puþin faþã de anul trecut (1,499). În topul
tuturor hotãrârilor pronunþate de Curte, de la înfiinþarea sa (all times), conduce tot Turcia (2747), urmatã de
Italia (2166), Rusia (1212) ºi Polonia (945)
6 Calculele aparþin autorilor studiului de faþã ºi au la bazã hotãrârile analizate în culegere.
Pentru controlul hotãrârilor CEDO, a se vedea site-ul Comitetului de Miniºtri din cadrul Consiliului
Europei http://www.coe.int/t/cm/humanRights_fr.asp [accesat ultima datã la 10.02.2012]
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Costuri în materie penalã 2011
Daune materiale
106.200 EUR

Daune morale

Cheltuieli de judecatã

Total

462.500 EUR

42.047 EUR

610.747 EUR
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TOTAL costuri în materie civilã ºi penalã 2011

Costuri EUR

Daune materiale

Daune morale

708.270 EUR

570.600 EUR

Costuri RON
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Cheltuieli de
judecatã

Total

48.867 EUR

1.327.737 EUR

700 RON

700 RON
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Pânã la 31 decembrie 2011, România a fost obligatã la plata sumei totale de 49.329.532
EUR, din care aproximativ 2.530.796 EUR în urma înþelegerilor amiabile încheiate, respectiv
46.798.736 EUR în urma unor hotãrâri de condamnare ale Curþii.
Suma este compusã din obligarea Statului Român la plata unor daune materiale în valoare
totalã de 43.028.290 EUR, a unor daune morale în valoare totalã de 3.159.610 EUR, precum ºi a
unor cheltuieli de judecatã în sumã totalã de 610.836 EUR. În tabelele urmãtoare se pot observa
costurile complete, în funcþie de natura despãgubirilor ºi de celelalte valute.7
7

Calculele aparþin autorilor studiului de faþã ºi au la bazã hotãrârile analizate în culegere. Pentru
controlul hotãrârilor CEDO, a se vedea site-ul Comitetului de Miniºtri din cadrul Consiliului Europei http://
www.coe.int/t/cm/humanRights_fr.asp [accesat ultima datã la 10.02.2012]
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TOTAL costuri în materie civilã ºi penalã în perioada 1994-20118
Daune
materiale

Daune
morale

Cheltuieli de
judecatã

Înþelegeri
amiabile

Total

Costuri EUR

43.028.290

3.159.610

610.836

2.530.796

49.329.532 EUR

Costuri FRF

75.000

210.000

129.450

-

614.105 FRF

Costuri USD

136.205

15.000

2.450

14.089

194.844 USD

Costuri RON

50.878

-

700

286.312
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337.190 RON
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8 Calculul cuprinde costurile pânã la data de 31.12.2011, având în vedere revizuirile, înþelegerile
amiabile sau alte cauze ce au condus la modificarea sumelor avute în vedere pentru anii anteriori.
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A. Analiza sinteticã a hotãrârilor în materie civilã
În materie civilã, din totalul de 18 hotãrâri de condamnare, în majoritatea s-a reþinut încãlcarea
dreptului la un proces echitabil ºi a dreptului de proprietate, prevãzute de art. 6 din Convenþie ºi art.
1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie.

w

1. În ce priveºte neexecutarea hotãrârilor judecãtoreºti în diverse alte materii, s-a reþinut,
în general, responsabilitatea puterii executive, prin diversele sale autoritãþi, care a refuzat ºi/sau
tergiversat fãrã nicio justificare rezonabilã executarea hotãrârilor judecãtoreºti irevocabile, în condiþiile
în care erau debitoare ale obligaþiilor stabilite prin acestea.
În cauza Gotcu ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 27 septembrie 2011, Curtea a
constatat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie ºi a art. 1 din Protocolul nr. 1, întrucât statul, debitor
al obligaþiilor stabilite prin organele sale, nu a executat hotãrârile judecãtoreºti favorabile reclamanþilor.
În cauza ªtefan Angelescu ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 28 iunie 2011, Curtea
a reþinut încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie ºi a art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenþiei, ca urmare a
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neexecutãrii / executãrii cu întârziere de cãtre autoritãþi a hotãrârilor judecãtoreºti irevocabile, prin
care autoritãþile responsabile au fost obligate sã recalculeze pensiile reclamanþilor ºi sã emitã noi
decizii de pensionare.
Totodatã, în cauza Nistor împotriva României, hotãrârea din 28 iunie 2011, s-a constatat
încãlcarea art. 6 din Convenþie ºi a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie prin nerespectarea
obligaþiei pozitive a statului de a lua mãsurile necesare în scopul punerii în executare a unei hotãrâri
judecãtoreºti definitive ºi executorii, prin care o autoritate publicã era obligatã la plata unor despãgubiri
cãtre o persoanã fizicã.
Nu în ultimul rând, în cauza RJ Import Roger Jaeger A.G. ºi RJ Import Bucureºti S.A.
împotriva României, hotãrârea din 3 noiembrie 2011, Curtea a constatat încãlcarea art. 6 par. 1
din Convenþie ºi a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, cu privire la al doilea reclamant,
ca urmare a neexecutãrii unei hotãrâri judecãtoreºti prin care o societate de stat era obligatã la
plata unei sume de bani.
În cauza Rednic ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 11 ianuarie 2011, Curtea a luat
act de încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, ca urmare a neexecutãrii deciziei administrative ºi a
hotãrârii judecãtoreºti de punere în posesie ºi emitere a titlului de proprietate cu privire la o suprafaþã
de teren în favoarea reclamanþilor. În acest context, ºi puterea legislativã este responsabilã prin
nereglementarea coerentã, eficientã ºi previzibilã a procedurilor de reconstituire a dreptului de
proprietate. Dificultãþile de ordin organizatoric ale autoritãþilor competente în implementarea mãsurilor
privind retrocedãrile sunt consecinþa modificãrilor repetate pe cale legislativã ale mecanismului de
restituire. Aceste modificãri au fost inoperante în plan practic ºi au creat un climat de incertitudine
juridicã.
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2. Pentru durata procedurilor judiciare, culpa principalã revine puterii judecãtoreºti,
particularizatã în funcþie de datele speþei, dar ºi puterii legislative, având în vedere normele de
procedurã civilã inflexibile, de naturã sã prelungeascã soluþionarea litigiilor, fie prin mecanismul
casãrilor succesive cu trimitere spre rejudecare, fie prin soluþiile de amânare/suspendare a judecãþii
impuse de necesitatea respectãrii normelor de procedurã. Totodatã, de la caz la caz, puterea
executivã rãspunde ºi pentru refuzul constant de a pune în aplicare o reformã incluzând adoptarea
unei legislaþii care sã prevadã o procedurã eficientã ºi rapidã ºi un mecanism legislativ de triere a
cauzelor, nedemararea unor activitãþi vizând studii asupra necesitãþilor sistemului judiciar privind
resursele umane ºi organizarea eficientã a instanþelor în teritoriu, nepunerea în aplicare a unei
strategii vizând reorganizarea instanþelor.
În cauza Boþog ºi Potcoavã împotriva României, hotãrârea din 28 iunie 2011, s-a constatat
încãlcarea art. 6 par.1 din Convenþie, pentru durata nerezonabilã a procedurilor (aproximativ 10
ani), respectiv prin casãrile succesive cu trimitere spre rejudecarea cauzei, iar în cauza Moscu
împotriva României, hotãrârea din 28 iunie 2011 încãlcarea art. 6 par.1 din Convenþie, pentru
durata nerezonabilã a procedurilor civile, respectiv prin casãrile succesive cu trimitere spre
rejudecarea cauzei.
În cauzele Cojocaru ºi alþii împotriva României, Glasberg ºi alþii împotriva României ºi
Velcescu ºi alþii împotriva României, hotãrârile fiind toate pronunþate la 5 iulie 2011, s-a reþinut
încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, sub aspectul termenului rezonabil, întrucât cauzele au rãmas
nesoluþionate de-a lungul unor variate perioade de timp, cuprinse între 4 ani (cea mai scurtã perioadã)
ºi 12 ani (cea mai lungã perioadã). Urmare a O.U.G. nr. 58/2003 de modificare a Codului de
procedurã civilã, recursul se judeca doar de cãtre Curtea Supremã de Justiþie, ceea ce a determinat
acordarea unor termen extrem de îndelungate în toate dosarele înregistrate la prim termen pe rolul
Curþii Supreme ºi la o bulversare generalã a sistemului judiciar de la publicarea sa în M.Of. la 28
iunie 20039. Modificarea a fost în cele din urmã abrogatã, revenindu-se la rolul comun al curþilor de
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Publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 460/2003.
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apel ca instanþe de recurs, la intrarea în vigoare a Legii nr. 195/2004 la 26 mai 200410. Or, în
perioada 28 iunie 2003-26 mai 2004 nenumãrate cauze au rãmas blocate pe rolul instanþei supreme
ca urmare a termenelor acordate la înregistrare, ce atingeau perioade cuprinse între un an ºi peste
trei ani, fiind returnate ulterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 195/2004 cãtre instanþele de apel ori
tribunale, dupã caz.
Prin Legea nr. 202/201011 s-a modificat Codul de procedurã civilã (art. 297 C.pr.civ. ºi,
respectiv, art. 312 alin. 61 C.pr.civ.), în sensul cã se limiteazã numãrul desfiinþãrilor/casãrilor în
apel/recurs, fiind permisã o singurã trimitere spre rejudecare, în cazul în care s-a soluþionat cauza
fãrã a se intra pe fond, dacã pãrþile au solicitat în mod expres luarea acestei mãsuri prin cererea de
apel/recurs ori prin întâmpinare sau dacã judecata în prima instanþã s-a fãcut în lipsa pãrþii care nu
a fost legal citatã, iar partea a solicitat în mod expres luarea acestei mãsuri prin cererea de apel/
recurs. În urma modificãrii legislative, potrivit art. 315 alin. 31 C.pr.civ., în cazul rejudecãrii dupã
casare, cu reþinere sau cu trimitere, sunt admisibile orice probe prevãzute de lege.
Legea adoptatã nu rezolvã în mod esenþial problema duratei de soluþionare a litigiilor cu
privire la care era necesar a se urmãri multiple aspecte: schimbarea regulilor de procedurã,
schimbarea competenþelor, reglarea volumului de activitate din instanþe. Curtea a stabilit deja cã
statele contractante trebuie sã organizeze propriul sistem judiciar astfel încât instanþele acestora
sã poatã garanta oricui dreptul de a obþine o hotãrâre definitivã în cãile de atac referitoare la
drepturile ºi obligaþiile sale cu caracter civil într-un termen rezonabil (Nicolai de Gorhez c. Belgiei,
16 octombrie 2007, par. 35).
În perioada 2010-2011 au fost exercitate 10 acþiuni disciplinare împotriva judecãtorilor, din
pricina nerespectãrii în mod repetat ºi din motive imputabile a dispoziþiilor legale privitoare la
soluþionarea cu celeritate a cauzelor. Au fost aplicate 6 sancþiuni disciplinare, inclusiv douã excluderi
din magistraturã12.
Jurisprudenþa instanþelor interne cuprinde ºi exemple care demonstreazã existenþa unor
remedii efective în ce priveºte soluþionarea cu celeritate a cauzelor. Astfel, amintim sentinþa civilã
nr. 2462 din 19 martie 2010 pronunþatã de Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti, prin care cererea
reclamantului referitoare la plata unor despãgubiri pentru durata excesivã a unui proces civil a fost
respinsã, dar dupã o analizã efectuatã în raport cu criteriile stabilite în jurisprudenþa CEDO, ºi
decizia civilã nr. 1364 din 28 octombrie 2009 a Curþii de Apel Oradea, prin care a fost menþinutã
decizia civilã nr. 44/AP/4 martie 2009 a Tribunalului Satu Mare, care obliga statul român la plata
sumei de 1.000 RON cu titlu de despãgubiri pentru durata excesivã a unui proces civil, din pricina
efectuãrii cu întârziere a unui raport de expertizã.
Statele pãrþi ale Convenþiei au obligaþia pozitivã a de a asigura celeritatea procedurilor
jurisdicþionale, iar unele dintre acestea au prevãzut, cel puþin legislativ, o formã de remediu care sã
previnã posibilitatea prelungirii nejustificate a procesului sau sã asigure un remediu eficient13.
Chiar dacã instanþa europeanã a decis, prin hotãrârea Kudla împotriva Poloniei, cã statele au
obligaþia de a adopta o procedurã internã prin care sã se poatã sancþiona la nivel intern depãºirea
duratei rezonabile a procedurilor, România nu a adoptat încã o astfel de lege.
În materie civilã, hotãrârea din cauza Strãin ºi alþii împotriva României, din 21 iulie 2005, a
constatat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, în ce priveºte caracterul rezonabil al procedurii.
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Publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 470/2004.
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.
12A se vedea site-ul Comitetului de Miniºtri din cadrul Consiliului Europei http://www.coe.int/t/cm/
humanRights_fr.asp [accesat ultima datã la 10.02.2012].
13 CEDO a considerat efectiv remediul polonez care permite justiþiabilului sã adreseze o plângere
privind durata nerezonabilã a procedurii cãtre instanþa ierarhic superioarã, competentã sã impunã instanþei
pe rolul cãreia se aflã cauza sã ia anumite mãsuri în interiorul unui anumit termen (Michalak c. Poloniei, 1
februarie 2005).
11
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Au trecut 5 ani pânã când Ministerul Justiþiei a propus un proiect de lege vizând posibilitatea
obþinerii de despãgubiri în caz de constatare a nerespectãrii termenului rezonabil în soluþionarea
proceselor14. Proiectul de lege, deºi se doreºte a fi un mijloc pentru a asigura termenul rezonabil de
judecare a cauzelor, nu este însoþit de celelalte mãsuri absolut necesare pentru a ajuta judecãtorii
în soluþionarea proceselor: organizarea sistemului judiciar de o manierã astfel încât sã facã faþã
numãrului crescând de cauze, respectiv reorganizarea în teritoriu a instanþelor, mãrirea schemelor
de personal la instanþele cu un volum crescut de activitate, cu luarea în considerare a studiilor
efectuate de Consiliul Superior al Magistraturii privind volumul de muncã acceptabil pe judecãtor,
adoptarea noilor coduri de procedurã.
România este printre puþinele state din Europa fãrã un astfel de cadru legislativ, aºa cum
reiese din studiul Comisiei de la Veneþia pentru democraþie prin drept15.
Reglementãrile referitoare la accelerarea soluþionãrii cauzelor sunt, în parte, promovate prin
Noul Cod de procedurã civilã16.
Cartea a II-a, Titlul IV, art. 515 ºi urm. reglementeazã contestaþia privind tergiversarea
procesului.
Astfel, oricare dintre pãrþile unui litigiu, precum ºi procurorul care participã la judecatã pot
face contestaþie prin care, invocând încãlcarea dreptului la soluþionarea procesului într-un termen
optim ºi previzibil, sã solicite luarea mãsurilor legale pentru ca aceastã situaþie sã fie înlãturatã.
Contestaþia se poate face în urmãtoarele cazuri: 1. când legea stabileºte un termen de finalizare
a unei proceduri, de pronunþare ori de motivare a unei hotãrâri, însã acest termen s-a împlinit fãrã
rezultat; 2. când instanþa a stabilit un termen în care un participant la proces trebuia sã îndeplineascã
un act de procedurã, iar acest termen s-a împlinit, însã instanþa nu a luat, faþã de cel care nu ºi-a
îndeplinit obligaþia, mãsurile prevãzute de lege; 3. când o persoanã ori o autoritate care nu are
calitatea de parte a fost obligatã sã comunice instanþei, într-un anumit termen, un înscris sau date
ori alte informaþii rezultate din evidenþele ei ºi care erau necesare soluþionãrii procesului, iar acest
termen s-a împlinit, însã instanþa nu a luat faþã de cel care nu ºi-a îndeplinit obligaþia, mãsurile
prevãzute de lege; 4. când instanþa ºi-a nesocotit obligaþia de a soluþiona cauza într-un termen
optim si previzibil prin neluarea mãsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci
când legea o impune, a unui act de procedurã necesar soluþionãrii cauzei, deºi timpul scurs de la
ultimul sãu act de procedurã ar fi fost suficient pentru luarea mãsurii sau îndeplinirea actului.
Instanþa va soluþiona plângerea în termen de 10 zile de la primirea dosarului, în complet
format din 3 judecãtori. Judecata se face fãrã citarea pãrþilor, printr-o hotãrâre care nu este supusã
niciunei cãi de atac, ce trebuie motivatã în termen de 5 zile de la pronunþare. Dacã instanþa gãseºte
plângerea întemeiatã, va dispune ca instanþa care judecã procesul sã îndeplineascã actul de
procedurã sau sã ia mãsurile legale necesare, arãtând care sunt acestea si stabilind, când este
cazul, un termen pentru îndeplinirea lor.
Noul Cod de procedurã civilã menþine, limitat la o singurã datã, posibilitatea trimiterii spre
rejudecare, de cãtre instanþa de apel, însã pãstreazã formularea actualã a textului de lege, în
definirea situaþiilor ce permit trimiterea, deºi acest text a fost criticat pentru formularea sa largã, ce
permite interpretãri prea extensive din partea instanþelor (art. 474 din Legea nr.134/2010). În cazul
recursului, proiectul nu mai limiteazã numãrul casãrilor cu trimitere spre rejudecare (art. 492 din
Legea nr.134/2010).
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3. În continuare, România primeºte condamnãri ºi pentru cauzele de tip Brumãrescu (cauza
Leca ºi Filipescu c. României, hotãrârea din 19 iulie 2011 ºi cauza Lipanescu ºi alþii c. României,
hotãrârea din 27 septembrie 2011).
14
A se vedea www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TgjTn5n0vpQ%3D&tabid=1464 [accesat ultima
datã la 10.02.2012].
15
A se vedea http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=316 [accesat
ultima datã la 10.02.2012].
16
Legea nr. 134/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010.
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4. Alte situaþii de încãlcare a art. 6 din Convenþie
4.1. În cauza Agache c. României, hotãrârea din 4 octombrie 2011, s-a constatat încãlcarea
art. 6 par. 1 din Convenþie, prin neîndeplinirea de cãtre autoritãþile statului a obligaþiilor pozitive de
asistare a reclamantului în procedura de executare silitã a unei hotãrâri judecãtoreºti în strãinãtate,
respectiv prin deficienþele în soluþionarea cererii de exequatur, ce a durat aproximativ 8 ani.
Puterea executivã este responsabilã pentru cã Ministerul Justiþiei nu a depus diligenþe în
vederea acordãrii unei asistenþe eficiente reclamantului, prin constituirea unui dosar complet ºi
urmãrirea modului de derulare a procedurii de exequatur pe teritoriul Ungariei. Totodatã, puterea
judecãtoreascã este în culpã pentru întârzierile cauzate în procedura de transmitere a documentelor,
fie ca urmare a netraducerii acestora, fie a caracterului incomplet al acestora.
Pentru perioada datã, raporturile de drept internaþional privat erau guvernate, în legislaþia
româneascã, de prevederile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaþional privat17, care cuprindea regulile de determinare a legii aplicabile în cazul raporturilor
juridice cu element de extraneitate, precum ºi normele de procedurã în litigii privind raporturi de
drept internaþional privat ºi ale cãrei dispoziþii erau aplicabile în mãsura în care convenþiile
internaþionale la care România este parte nu stabileau o altã reglementare.
În cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã, România ºi-a asumat angajamentul
de a completa ºi moderniza cadrul legislativ naþional pentru a transpune Regulamentul Consiliului
nr. 44/2001 privind competenþa jurisdicþionalã, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor în materie
civilã ºi comercialã pronunþate în statele membre ale Uniunii Europene.
Astfel, prin Legea nr. 187/2003 privind competenþa de jurisdicþie, recunoaºterea ºi executarea
în România a hotãrârilor judecãtoreºti în materie civilã ºi comercialã, pronunþate în statele membre
ale Uniunii Europene18 s-a urmãrit tocmai aceastã transpunere în dreptul intern a Regulamentului
Consiliului nr. 44/2001. Legea cuprindea reguli privind competenþa de soluþionare a litigiilor nãscute
dintr-un raport de drept internaþional privat în materie civilã ºi comercialã, precum ºi norme privind
recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor pronunþate în statele membre ale Uniunii Europene.
De la 1 ianuarie 2007, în raporturile cu statele membre ale Uniunii Europene (iniþial cu excepþia
Danemarcei) sunt aplicabile direct dispoziþiile Regulamentului Parlamentului European ºi al Consiliului
(CE) nr. 44/2001 privind competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor în materie
civilã ºi comercialã, care stabileºte termene stricte, atât pentru autoritãþile solicitante, cât ºi pentru
cele solicitate sã asiste pãrþile interesate în procedura de punere în executare a unei hotãrâri
judecãtoreºti pe teritoriu unui stat membru. Raporturile de drept internaþional privat cu statele terþe
Uniunii Europene urmeazã a fi guvernate de prevederile din Cartea a VII-a Dispoziþii de drept
internaþional privat Noul Cod civil19 preluând în art. 2257-2663 dispoziþiile Legii nr.105/1992 privind
raporturile de drept internaþional privat.
4.2. În cauza Georgel ºi Georgeta Stoicescu c. României, hotãrârea din 26 iulie 2011, s-a
constatat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, sub aspectul dreptului de acces la instanþã, ca
urmare a respingerii acþiunilor reclamantei pentru lipsa calitãþii procesuale pasive a autoritãþilor
administrative locale.
Puterea judecãtoreascã este responsabilã, deoarece instanþele nu au exercitat un rol activ,
pentru a lãmuri cadrul procesual pasiv. De asemenea, în cadrul celui de-al doilea ciclu procesual,
instanþa nu a þinut cont de o decizie irevocabilã a Curþii de Apel Bucureºti, prin care s-a statuat ce
autoritate publicã are calitate procesualã pasivã. Chiar ºi în condiþiile desfiinþãrii Agenþiei de Control
al Animalelor (A.C.A.), pentru care instanþa de apel statuase irevocabil calitatea procesualã ºi în
condiþiile prevederii în textul de lege prin care aceasta se desfiinþa cã primãriile de sector vor prelua
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Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992.
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 16 mai 2003.
19
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511
din 24 iulie 2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
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atribuþiile asupra câinilor comunitari, primãriile constituind doar entitãþi organizatorice, judecãtoria
avea sarcina identificãrii autoritãþii administrative competente în cererea reiteratã de reclamantã20.
În practicã se observã cã, de cele mai multe ori, problematica stabilirii calitãþii procesuale
pasive poate conduce la respingerea unor acþiuni ori la practicã neunitarã21.
Or, o astfel de practicã neunitarã, poate pune probleme similare concluziilor Curþii Europene
a Drepturilor Omului din cauza Georgel ºi Georgeta Stoicescu c. României, câtã vreme instanþele
române nu vor ajunge la o statuare unitarã asupra calitãþii procesuale pasive.
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5. Atingerile aduse art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie
În cauza Vergu împotriva României, hotãrârea din 11 ianuarie 2011, Curtea a reþinut
încãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, prin aceea cã ocuparea terenului
reclamantei de cãtre Administraþia Naþionalã a Drumurilor ºi limitãrile aduse dreptului de proprietate,
în absenþa unui act formal al transferului de drept, au reprezentat pentru reclamantã o ingerinþã
incompatibilã cu principiul legalitãþii ºi, prin urmare, i-a fost încãlcat dreptul la respectarea bunurilor.
Puterea executivã este responsabilã în cauzã, prin Administraþia Naþionalã de Drumuri,
care, dupã achiziþionarea terenului agricol aparþinând unei societãþi comerciale, nu a procedat la
identificarea corectã a acestuia, astfel cã s-au efectuat lucrãri de reabilitare pe o suprafaþã de teren
cumpãratã de reclamanþi. Curtea a constatat cã terenul a fost transformat în mod ireversibil ºi cã
reclamantul a pierdut controlul dupã ocuparea acestuia de cãtre Administraþia Naþionalã a Drumurilor,
fãrã niciun temei legal din punct de vedere al modurilor de transfer a bunurilor în domeniul public,
din cele prevãzute de Legea nr. 213/1998.
În cauza S.C. Granitul S.A. împotriva României, hotãrârea din 22 martie 2011, Curtea a
reþinut încãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, prin trecerea în domeniul public
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A se vedea Roxana Lãcãtuºu, Scurte observaþii cu privire la dreptul de acces la instanþã dupã
pronunþarea hotãrârii CEDO în cauza Georgel ºi Georgeta Stoicescu împotriva României, Revista JurisClasor
CEDO - August 2011, http://hotararicedo.ro/index.php/news/2011/08/scurte-observatii-cu-privirela-dreptul-de-acces-la-instanta [accesat ultima datã la 10.02.2012].
21
 Astfel, stabilirea calitãþii procesuale pasive în cazul acþiunilor având drept obiect uzucapiune în
cadrul cãrora nu se identificã o persoanã fizicã care ar fi avut proprietatea asupra imobilului ºi moºtenitorii
acesteia ori în evidenþele primãriilor figureazã înregistrat statul ca posesor, prin consiliile locale (la nivelul
anilor 1940-1986). În aceste cauze, se înregistreazã o practicã majoritarã care recunoaºte calitatea procesualã
pasivã a unitãþilor administrativ teritoriale în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, art. 477 C.civ., art. 25 din
Legea nr. 213/1998. O altã practicã, minoritarã, contrazice calitatea procesualã pasivã a unitãþilor administrativ
teritoriale, cu opinia cã Statul, prin Ministerul Finanþelor Publice, are calitate procesualã pasivã în baza O.G.
nr. 14/2007 privind reglementarea modului ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului. Faþã de aceastã practicã neunitarã, trebuie avut în vedere cã, în unele cauze
deduse judecãþii sale, Curtea Europeanã a reþinut existenta unui drept protejat de Convenþie din situaþii de
fapt, cu mare persistenþã în timp. Având a se pronunþa cu privire la existenþa dreptului de proprietate asupra
unor terenuri, instanþa europeanã a arãtat cã ea acordã o deosebitã importanþã dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune, datoritã absenþei ( ) unor planuri cadastrale ºi imposibilitãþii înscrierii proprietãþii
în registrele de publicitate imobiliarã (a se vedea, spre exemplu, cauza Sfintele Mãnãstiri c. Greciei, hotãrârea
din 9 decembrie 1994). Dat fiind cã niciun alt proprietar nu a putut fi identificat, reclamanþii s-ar afla în
imposibilitate de valorificare a drepturilor lor rezultând dintr-o îndelungatã stãpânire a unui teren din cauza
lipsei unei activitãþi coerente a statului privind publicitatea imobiliarã referitoare la înscrierea dreptului de
proprietate. Prin urmare, nu rãmâne decât ca instanþa sã constate cã, atunci când reclamantul dintr-o acþiune
în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune depune diligenþe rezonabile pentru
identificarea adevãratului proprietar ºi, cu toate acestea, nu reuºeºte sã-l identifice, intrã în aplicare prezumþia
simplã cã bunul respectiv nu a avut niciodatã un proprietar ºi, ca atare, unitatea administrativ-teritorialã în
circumscripþia cãreia se aflã situat ar fi singura care ar putea invoca un drept asupra acestuia (art. 1199
C.civ.). Aceastã calitate procesualã pasivã atribuitã în mod forþat statului, chiar atunci când acesta neagã
prezumþia de proprietate ridicatã împotriva sa, are susþinere în dispoziþiile legale anterior citate.
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a terenului reclamantei pentru crearea Zonei Libere Giurgiu, în condiþiile inexistenþei unei circumstanþe
excepþionale de naturã sã justifice lipsa oricãrei despãgubiri.
Puterea executivã este responsabilã, pentru privarea reclamantei de un bun al sãu fãrã
despãgubire, ca urmare a H.G. nr.788/1999 prin care s-a creat Zona Liberã Giurgiu, aceeaºi hotãrâre
dispunând trecerea a 6,65 ha teren, din proprietatea societãþii reclamante, fãrã despãgubire, în
proprietatea regiei care administra zona liberã.
Totodatã, ºi puterea judecãtoreascã este responsabilã, pentru neacordarea despãgubirilor
prin neaplicarea cu prioritate a prevederilor Convenþiei ºi a jurisprudenþei relevante.
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6. Atingerile aduse art. 8 din Convenþie
În cauza Jarnea c. României, hotãrârea din 19 iulie 2011, Curtea a reþinut încãlcarea art.8
din Convenþie, prin aceea cã autoritãþile nu ºi-au îndeplinit obligaþia pozitivã pe care o aveau, de a
oferi reclamantului o procedurã efectivã ºi accesibilã care sã îi permitã accesul într-un termen
rezonabil la dosarul personal deþinut de Securitate, întrucât S.R.I. nu ºi-a îndeplinit, timp de câþiva
ani, obligaþia de a preda C.N.S.A.S. arhivele. În privinþa încãlcãrii art.8 din Convenþie,
responsabilitatea aparþine puterilor legislativã ºi executivã, prin faptul cã nu ºi-au îndeplinit obligaþia
pozitivã pe care o aveau, de a oferi reclamantului o procedurã efectivã ºi accesibilã care sã îi
permitã accesul într-un termen rezonabil la dosarul sãu personal. Totodatã, este responsabilã ºi
puterea judecãtoreascã, deoarece instanþele naþionale au refuzat sã ia în calcul eventuala
responsabilitate a S.R.I. pentru lipsa de diligenþã în înaintarea dosarelor, deºi era legitim ca
reclamantul sã considere cã S.R.I., care deþinea aceste arhive înainte de a le preda C.N.S.A.S.,
era în mãsurã sã furnizeze explicaþii privind documentele lipsã.
În cauza Georgel ºi Georgeta Stoicescu c. României, hotãrârea din 26 iulie 2011, s-a
constatat încãlcarea art. 8 din Convenþie sub aspectul dreptului la viaþã privatã, prin neluarea unor
mãsuri suficiente de cãtre autoritãþi în rezolvarea problemei câinilor fãrã stãpân, combinatã cu
lipsa unor despãgubiri corespunzãtoare pentru prejudiciile suferite. Curtea a constatat cã reclamanta
a fost atacatã, bãtutã ºi muºcatã la sol de o haitã de aproximativ ºapte câini vagabonzi, într-o zona
rezidenþialã a Bucureºtiului, acest incident provocând suferinþe fizice ºi psihice grave pãrþii.
Problema câinilor vagabonzi, în mod regulat menþionatã în mass-media dupã 1989, s-a agravat
ºi a devenit o problemã de sãnãtate publicã ºi de siguranþã, având în vedere numãrul mare de
persoane atacate ºi rãnite de cãtre aceºti câini. Deºi autoritãþile au avut informaþii generale ºi
detaliate cu privire la aceastã problemã, în special numãrul mare de câini vagabonzi din Bucureºti
ºi riscul pe care aceºtia îl reprezentã cu privire la integritatea fizicã ºi sãnãtatea populaþiei, abia în
2001, dupã apariþia incidentului, autoritãþile au recunoscut situaþia specialã referitoare la populaþia
de câinii vagabonzi, ºi la 19 aprilie 2001, au emis decizia nr. 82 a Consiliului General al Municipiului
Bucureºti ºi Ordonanþa de Urgenþã nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fãrã
stãpân, care a intrat în vigoare la 13 decembrie 2001. Ambele acte juridice prevedeau capturarea,
castrarea sau eutanasierea câinilor fãrã stãpân. Curtea a mai reþinut cã, ºi înainte de incident,
existau reglementãri în vigoare, ce ofereau un temei juridic pentru crearea unor structuri specifice,
responsabile de controlul cãinilor fãrã stãpân, reglementãri ce au fost modificate de mai multe ori
dupã incidentul din anul 2000 ºi care priveau, în special, organizarea ºi supravegherea structurilor
responsabile de controlul populaþiei de cãini fãrã stãpân, precum ºi tratamentul rezervat acestor
câini dupã capturarea lor.
Cu toate acestea, în pofida acestor reglementãri, situaþia a continuat sã fie criticã, câteva mii
de persoane fiind rãnite de câini vagabonzi din municipiul Bucureºti. Curtea a observat cã, în afarã
de argumentul cã societatea, în general, trebuie sã poarte responsabilitatea pentru situaþia actualã
a câinilor fãrã stãpân din România, Guvernul nu a furnizat nicio indicaþie cu privire la mãsurile
concrete luate de cãtre autoritãþile de la momentul incidentului pentru a pune în aplicare în mod
corespunzãtor cadrul legislativ existent, cu scopul de a rezolva problemele grave de sãnãtate
publicã ºi de ameninþare la adresa integritãþii fizice a populaþiei reprezentate de un numãr mare de
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câini vagabonzi. Nici nu a indicat dacã regulamentele sau practicile de la momentul incidentului
sau adoptate mai târziu au fost capabile de a furniza reparaþii adecvate pentru cazurile victimelor
atacurilor de câini vagabonzi. În aceastã privinþã, Curtea a constatat cã situaþia de mai sus pare sã
persiste.
Puterea executivã este în culpã, pentru cã autoritãþile administrative locale nu au luat mãsuri
pentru rezolvarea problemei câinilor fãrã stãpân ºi nu au acordat asistenþã victimelor unor astfel de
atacuri.
O iniþiativã legislativã din anul 2011 a fost analizatã de Curtea Constituþionalã, decizându-se
în data de 11 ianuarie 2012, cu majoritate de voturi, admiterea în parte a obiecþiei de
neconstituþionalitate formulate anterior intrãrii în vigoare ºi constatându-se cã dispoziþiile art. I pct.
8 din Legea pentru modificarea ºi completarea O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fãrã stãpân sunt neconstituþionale.
În cauza Sbârnea împotriva României, hotãrârea din 21 iunie 2011, Curtea a statuat neîncãlcarea
art. 8 din Convenþie, constatându-se respectarea obligaþiei pozitive a statului de a lua mãsurile necesare
în scopul punerii în executare a unei hotãrâri judecãtoreºti favorabile reclamantului prin care i s-a
acordat dreptul de a pãstra legãturi personale cu copilul sãu ºi de a-l vizita.
Curtea a þinut seama de trei elemente specifice acestui caz: refuzul copilului de 9 ani de a se
întâlni singur cu tatãl sãu, perioadele de timp între procedurile declanºate de reclamant pe mãsurã
ce fiica sa creºtea ºi devenea mai maturã, precum ºi faptul cã, deºi hotãrârea judecãtoreascã din
data de 25 aprilie 2003 nu a fost adusã la îndeplinire întocmai, totuºi reclamantul nu a pierdut
complet contactul cu fiica sa în aceastã perioadã, vãzându-se ºi vorbind la telefon cu diferite ocazii.
Reclamantul avea posibilitatea de a se adresa unui executor judecãtoresc pentru a aduce la
îndeplinire hotãrârea judecãtoreascã, iar prin concluziile procurorului ºi instanþei în cadrul procedurilor
penale nu s-a reþinut cã mama copilului era vinovatã de imposibilitatea reclamantului de a lua
contact ºi de a stabili o legãturã afectivã cu fiica sa. Mai mult, Curtea a reþinut cã declanºarea unui
proces penal de cãtre reclamant împotriva mamei copilului nu a fost un mod constructiv de a
restabili legãturile afective cu fiica sa.
În ceea ce priveºte durata procedurilor penale, Curtea a reþinut cã nu deciziile procurorului
l-au împiedicat pe reclamant sã-ºi vadã fiica ºi sã menþinã legãturile personale.
Curtea a remarcat faptul cã serviciile sociale au vizitat copilul frecvent, acesta fiind dus o
datã pe sãptãmânã la psiholog, iar obligaþia autoritãþilor de a lua mãsuri pozitive nu este absolutã,
nefiind o obligaþie de rezultat, ci de mijloace, astfel cã autoritãþile nu sunt responsabile de faptul cã
fiica sa a avut o atitudine de respingere faþã de reclamant.
Curtea a reþinut cã reclamantul s-a adresat unui executor judecãtoresc abia în anul 2007,
când relaþiile cu fiica sa erau deja deteriorate, iar restabilirea contactului cu un copil este delicatã ºi
necesitã eforturi pe termen lung.
Totodatã, având în vedere ºi opþiunea copilului cu privire la viaþa familialã, Curtea a apreciat
cã autoritãþile naþionale nu ar fi trebuit sã intervinã în aceastã situaþie emoþionalã delicatã într-o
mãsurã mai mare decât au fãcut-o.
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7. Încãlcarea art. 11 din Convenþie
În cauza Colegiul Consilierilor Juridici Argeº c. României, hotãrârea din 8 martie 201122,
Curtea a constatat încãlcarea art. 11 din Convenþie prin refuzul instanþei naþionale de înscrie o
asociaþie profesionalã a consilierilor juridici justificat de un statut pe care fondatorii asociaþii îl
revocaserã. Curtea a concluzionat cã refuzul de înregistrare a asociaþiei reprezintã o mãsurã care
nu era necesarã pentru protejarea ordinii publice, sancþionând astfel formalismul excesiv al instanþei
interne ºi nesocotirea scopului dispoziþiilor legislaþiei naþionale.
22

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 10 august 2011.
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Puterea judecãtoreascã este responsabilã în cauzã. Curtea a considerat cã refuzul instanþei
naþionale de a-l înscrie pe reclamant ca asociaþie reprezintã o încãlcare a dreptului sãu de asociere.
Scopul Legii nr. 514/2003 era acela de a încuraja constituirea unor asociaþii profesionale ale
consilierilor juridici, iar decizia Tribunalului Argeº a împiedicat atingerea acestui scop al legii.
Procedura desfãºuratã în speþã a condus la un refuz de înregistrare justificat de un statut pe care
fondatorii asociaþii îl revocaserã. S-a refuzat, astfel, înregistrarea unui statut care nu exprima dorinþa
membrilor asociaþiei. Atunci când a respins cererea de înscriere, Tribunalul Argeº nu a analizat
modificãrile aduse statutului, ci doar le-a considerat irelevante ºi, prin urmare, nu a oferit nicio
justificare conform cãreia modificãrile vizau toate motivele recursului. Curtea a constatat cã refuzul
de înregistrare a asociaþiei reprezintã o mãsurã care nu era necesarã pentru protejarea ordinii
publice. S-a sancþionat, astfel, formalismul excesiv al instanþei interne ºi nesocotirea scopului
dispoziþiilor legislaþiei naþionale23.
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8. Jurisprudenþa neunitarã a instanþelor naþionale reprezintã, fãrã îndoialã, o problemã
de sistem24, sancþionatã frecvent de Curte.
Totuºi, prin decizia de inadmisibilitate pronunþatã la data de 6 septembrie 2011 în cauza
Zelca ºi alþii împotriva României, Curtea Europeanã a constatat neîncãlcarea de cãtre Statul
român a dispoziþiilor art. 6 par. 1 din Convenþie, sub aspectul respectãrii principiului securitãþii
raporturilor juridice prin prisma jurisprudenþei pretins divergente.
Aplecându-se asupra speþei deduse judecãþii, Curtea a reþinut cã reclamanþii au beneficiat de
garanþiile unui proces echitabil, fiind parte la un proces þinut pe baze de oralitate, publicitate ºi
contradictorialitate, pãrþile fiind în mãsurã sã îºi expunã argumentele apreciate ca fiind pertinente ºi
concludente de pe poziþii de egalitate cu partea adversã.
În ceea ce priveºte divergenþa de jurisprudenþã invocatã, Curtea a reþinut cã, începând cu
anul 2008, instanþele naþionale au pronunþat mai multe soluþii divergente. Însã, la un an diferenþã,
respectiv la data de 21 septembrie 2009, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a pronunþat un recurs în
interesul legii apt sã unifice practica naþionalã în materie. Mai mult, soluþia adoptatã de instanþa
supremã era în acord cu soluþia pronunþatã în cauza reclamanþilor.
Sub acest ultim aspect, Curtea Europeanã a reþinut cã, mecanismul intern prevãzut de
articolul 329 din Codul de procedurã civilã, drept cale de unificare a practicii judiciare, ºi-a
dovedit eficienþa, având în vedere cã, într-o perioadã relativ scurtã de timp, a pus capãt
soluþiilor divergente pronunþate la nivelul þãrii în materia drepturilor salariale cuvenite
funcþionarilor publici. Astfel, Curtea a decis cã plângerea reclamanþilor întemeiatã pe dispoziþiile
art. 6 par. 1 din Convenþie nu este admisibilã.
Decizia pronunþatã în cauza Zelca ºi alþii vine dupã mai multe hotãrâri pronunþate de Curtea
Europeanã în materia nerespectãrii principiului siguranþei circuitului civil ºi în care instanþa europeanã
a constatat încãlcarea de cãtre statul român a dispoziþiilor ar. 6 din Convenþie. Pânã la acest
moment, însã, Curtea a statuat fie în sensul cã cea mai înaltã jurisdicþie naþionalã a fost sursa
divergenþei de jurisprudenþã25, fie cã mecanismul legal prin care aceasta a fost sesizatã pentru a
statua cu privire la temeinicia unor hotãrâri devenite deja irevocabile la nivelul curþilor de apel
(recursul în anulare), nu era apt sã ducã la o unificare a practicii.26
Pe acest fundal, decizia Zelca ºi alþii statueazã faptul cã mecanismul intern deja existent,
respectiv instituþia recursului în interesul legii, reprezintã o modalitate aptã sã ducã la rezultatul

a
r

ir

w

w

23

a
t
o

w

.h

A se vedea ºi Radu Chiriþã, CEDO, Secþia a III-a, Hotãrârea Colegiul Consilierilor Juridici Argeº c.
România (plângerea nr. 2162/05) din 8 martie 2011, în Curierul Judiciar nr. 3/2011, p. 133 ºi urm.
24 Problema practicii judecãtoreºti neunitare a fost reþinutã întotdeauna de Rapoartele intermediare al
Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare ºi verificare.
25 Beian împotriva României (nr. 1), hotãrârea din 6 decembrie 2007.
26
ªtefãnicã ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 2 noiembrie 2010, ºi Tudor Tudor împotriva
României, hotãrârea din 24 martie 2009.
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preconizat. Evident, compatibilitatea acestuia cu garanþiile prevãzute de art. 6 din Convenþie depinde
de promptitudinea cu care este folosit ºi claritatea conþinutului unei hotãrâri pronunþate pe aceastã
cale27.
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9. Prin decizia de inadmisibilitate pronunþatã la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia
Mihãieº împotriva României (cererea nr. 44232/11) ºi Adrian Gavril Senteº împotriva României
(cererea nr. 44605/11), Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a constatat neîncãlcarea de cãtre
Statul român a dispoziþiilor art. 1 din Protocolul Adiþional nr. 1 la Convenþie, sub aspectul reducerii
cu 25% a salariilor, ca urmare a aplicãrii Legii nr. 118/2010 privind unele mãsuri necesare în vederea
restabilirii echilibrului bugetar28, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare29.
Potrivit situaþiei de fapt reþinute de Curte, pe baza informaþiilor prezentate de cãtre reclamanþi,
aceºtia sunt angajaþi în cadrul Primãriei din Chiºineu Criº, judeþul Arad. Printr-o decizie din 21 iunie
2010, salariul reclamanþilor a fost redus cu 25%, pentru o perioadã de ºase luni (3 iulie 2010 - 31
decembrie 2010), în temeiul Legii nr. 118/2010, reducere care le-a produs o pierdere salarialã
totalã de 757 lei, respectiv de 3346 lei.
Invocând dispoziþiile art. 1 din Protocolul Adiþional nr. 1 la Convenþie, reclamanþii s-au adresat
instanþelor judecãtoreºti, acþiunile fiind respinse irevocabil prin decizia din 21 iunie 2010 pronunþatã
de Curtea de Apel Timiºoara, care a menþinut soluþiile de primã instanþã ale Tribunalului Arad,
apreciind cã mãsura are caracter temporar ºi existã o legãturã de proporþionalitate între mijloacele
utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului) ºi scopul legitim urmãrit (reducerea cheltuielilor
bugetare/reechilibrarea bugetului de stat).
Reclamanþii s-au adresat Curþii Europene a Drepturilor Omului, invocând încãlcarea art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie.
Prin decizia de inadmisibilitate pronunþatã, Curtea a reamintit cã dispoziþiile Convenþiei nu
conferã un drept de a primi un salariu într-un anumit cuantum (a se vedea cauza Vilho Eskelinen ºi
alþii c. Finlandei [MC], hotãrârea din 19 aprilie 2007, nr. 63235/00, par. 94, ºi mutatis mutandis,
cauza Kjartan Ásmundsson c. Islandei, hotãrârea din 12 octombrie 2004, nr. 60669/00, par. 39).
Nu este suficient ca un reclamant sã invoce existenþa unei contestaþii reale sau a unei plângeri
credibile. O creanþã poate fi consideratã drept o valoare patrimonialã, în sensul art. 1 din Protocolul
nr. 1 adiþional la Convenþie, numai atunci când are o bazã suficientã în dreptul intern, spre exemplu
atunci când este confirmatã de o jurisprudenþã bine stabilitã a instanþelor (Kopecky c. Slovaciei,
hotãrârea din 28 septembrie 2004, par. 45-52).
Revine statului, sã stabileascã, de o manierã discreþionarã, ce beneficii trebuie plãtite angajaþilor
sãi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plãþii unor
astfel de beneficii prin modificãri legislative corespunzãtoare (cauza Ketchko c. Ucrainei, hotãrârea
din 8 noiembrie 2005, nr. 63134/00, par. 23). Totuºi, atunci când o dispoziþie legalã este în vigoare
ºi prevede plata anumitor beneficii, iar condiþiile stipulate sunt respectate, autoritãþile nu pot refuza
în mod deliberat plata acestora atâta timp cât dispoziþiile legale rãmân în vigoare. În mod similar,
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27
A se vedea Alexandra Neagu, Recursul în interesul legii reglementat de dispoziþiile art. 329 din
Codul de procedurã civilã reprezintã o cale eficientã de unificare a practicii judiciare naþionale, Revista
JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, http://hotararicedo.ro/index.php/news/2011/09/recursul-ininteresul-legii-reglementat-de-dispozitiile-art.-329-cpc-reprezinta-o-cale-eficienta- de-unificare-a-practiciijudiciare-nationale [accesat ultima datã la 10.02.2012].
28 Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.
29
A se vedea Dragoº Cãlin, Reducerea salariilor cu 25% prin Legea nr. 118/2010 este compatibilã
cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie - decizia de inadmisibilitate în cauzele Felicia Mihãieº ºi
Adrian Gavril Senteº c. României, Revista JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, http://www.hotararicedo.ro/
index.php/news/2012/01/reducerea-salariilor-cu-25-prin-legea-nr-118-2010-compatibila-cu-art
-1-protocolul-nr-1-cedo-decizia-inadmisibilitate-cauzele-felicia-mihaies-i-adrian-gavril-sentes-c.-romaniei
[accesat ultima datã la 10.02.2012].
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un reclamant poate invoca o ingerinþã în dreptul la respectarea bunurilor sale, în ce priveºte salariile,
atunci când a fost recunoscut printr-o hotãrâre judecãtoreascã dreptul la o creanþã suficient de
bine determinatã împotriva statului pentru a fi exigibilã (cauza Mureºanu c. României, hotãrârea
din 15 iunie 2010, nr. 12821/05, par. 26).
Or, nu aceasta este situaþia din speþã. În baza Legii nr. 118/2010, s-a decis reducerea cu
25% a salariilor angajaþilor din sectorul public, situaþie în care se regãsesc ºi reclamanþii. Totodatã,
nicio hotãrâre judecãtoreascã definitivã nu a recunoscut acestora dreptul la plata unui salariu mai
mare decât cel stabilit prin Legea nr. 118/2010 pentru perioada iulie-decembrie 2010. Având în
vedere aceste considerente, cu dificultate reclamanþii ar putea argumenta existenþa unui bun în
sensul art.1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie. Chiar în ipoteza în care Curtea ar fi concluzionat
cã reclamanþii erau titularii unui bun susceptibil de fi protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 ºi cã
mãsura în cauzã a constituit o ingerinþã în exercitarea acestui drept (a se vedea, mutatis mutandis,
Hasani c. Croaþiei, nr. 20844/09, decizia din 30 septembrie 2010), cererile lor ar fi trebuit declarate
inadmisibile pentru motivele care urmeazã.
Curtea a notat, în primul rând, cã ingerinþa era prevãzutã de lege, în sensul art. 1 din Protocolul
nr. 1, ºi a urmãrit un interes public, ºi anume de a proteja echilibrul fiscal între cheltuielile ºi veniturile
statului, ce se confrunta cu o situaþie de crizã economicã. Curtea a reamintit, în acest sens, datã
fiind cunoaºterea directã a propriei societãþi ºi a nevoilor sale, cã autoritãþile naþionale sunt, în
principiu, mai bine plasate decât judecãtorul internaþional pentru a determina ceea ce reprezintã
interesul public. În mecanismul de protecþie creat prin Convenþie, statele trebuie sã fie, prin urmare,
primele care sã se pronunþe cu privire la existenþa unei probleme de interes general. În consecinþã,
ele dispun de o anumitã marjã de apreciere, ca ºi în alte domenii care extind garanþiile Convenþiei.
Mai mult decât atât, noþiunea de interes public este, prin natura sa, extinsã. În mod special,
decizia de a adopta legi cu privire la echilibrul dintre cheltuielile ºi veniturile bugetului de stat implicã
de obicei luarea în considerare a aspectelor politice, economice ºi sociale. Estimând cã legiuitorul
dispune de o marjã largã de apreciere pentru a desfãºura o politicã economicã ºi socialã, Curtea
trebuie sã respecte modul în care acesta a proiectat imperativele interesului public cu excepþia
cazului în decizia sa este în mod evident lipsitã de o bazã rezonabilã (cauza Jahn ºi alþii c. Germaniei
[M.C.], nr. 46720/99, 72203/01 ºi 72552/01, par. 91 ºi cauza Zvolský ºi Zvolská c. Republicii Cehe,
nr. 46129/99, par. 67 in fine).
În cele din urmã, o ingerinþã în dreptul la respectarea bunurilor trebuie sã pãstreze un echilibru
just între cerinþele de interes general ale comunitãþii ºi cele de protecþie a drepturilor fundamentale
ale individului. În mod special, trebuie sã existe un raport rezonabil de proporþionalitate între mijloacele
folosite ºi scopul urmãrit prin orice mãsurã de naturã a priva o persoanã de proprietatea sa. Curtea,
controlând respectarea acestei cerinþe, recunoaºte statului o largã marjã de apreciere în a alege
modalitãþile de punere în aplicare ºi pentru a stabili dacã ºi consecinþele lor sunt justificate de
interesul public, de scopul realizãrii obiectivului legii în cauzã. Curtea a amintit cã a fost deja chematã
sã hotãrascã dacã o intervenþie legislativã urmãrind a reforma un sector al economiei din motive de
justiþie socialã (cauza James ºi alþii c. Regatului Unit, 21 februarie 1986) sau pentru a corecta
erorile unei legi anterioare, în interes public (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent
Building Society et Yorkshire Building Society c. Regatului Unit, 23 octombrie 1997) respecta
echilibrul între interesele concurente în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1.
În lumina principiilor stabilite în jurisprudenþa sa, Curtea a observat cã, în aceastã speþã,
mãsurile criticate de reclamanþi nu i-au determinat sã suporte o sarcinã disproporþionatã ºi excesivã,
incompatibilã cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la
Convenþie. Curtea a considerat cã statul român nu a depãºit marja sa de apreciere ºi nu a rupt
justul echilibru între cerinþele de interes general ale colectivitãþii ºi protecþia drepturilor fundamentale
ale individului. Plângerile au fost respinse, în temeiul art. 35 par. 3 ºi 4 din Convenþie.
Soluþia Curþii, extrem de importantã pentru instanþele interne, este de naturã sã punã capãt
controversei legate de respectarea drepturilor fundamentale ale omului în contextul reducerii cu
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25% a salariilor, ca urmare a aplicãrii Legii nr. 118/2010 privind unele mãsuri necesare în vederea
restabilirii echilibrului bugetar.
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a confirmat interpretãrile succesive ale Curþii
Constituþionale, dar ºi pe acelea ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, într-un recurs în interesul
legii, pronunþat însã într-un aspect subsidiar, infirmând unele interpretãri izolate ale instanþelor
judecãtoreºti competente sã soluþioneze cauze privind conflictele de muncã30.
Astfel, începând cu decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 ºi decizia nr. 874 din 25 iunie 201031,
Curtea Constituþionalã a constatat cã este neîntemeiatã critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
legale privind diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar.
La rândul sãu, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie prin decizia nr. 20 din 17 octombrie
201132 pronunþatã de Completul competent sã judece recursul în interesul legii, a admis recursurile
în interesul legii declarate de Procurorul General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie ºi de Colegiul de conducere al Curþii de Apel Suceava în sensul cã a stabilit cã dispoziþiile
art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, raportat la art. 150 (fostul art. 145) din Codul muncii, art.
103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile ulterioare, ºi
art. 7 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnã ºi alte concedii ale salariaþilor din administraþia
publicã, din regiile autonome cu specific deosebit ºi din unitãþile bugetare, republicatã, sunt incidente
cererilor formulate de personalul didactic ºi didactic auxiliar din învãþãmântul preuniversitar de stat
ce au ca obiect acordarea indemnizaþiei de concediu de odihnã aferente anului ºcolar 2009-2010,
dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010, respectiv 3 iulie 2010.
În plan intern, practica neunitarã a instanþelor judecãtoreºti a determinat ºi unele confuzii
între instrumentul oferit de art. 267 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene ºi
alte sisteme supranaþionale (inclusiv acel al Convenþiei Europene a Drepturilor Omului ºi Libertãþilor
Fundamentale).
Astfel, Tribunalul Dâmboviþa a sesizat Curtea de Justiþie a Uniunii Europene în cauza Cozman
(C-462/11), întrebând dacã Articolul 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului trebuie interpretat în sensul cã permite reducerea salariilor personalului plãtit din
fonduri publice cu 25%, conform articolului 1 alin. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele mãsuri
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar? În caz afirmativ, dreptul asupra salariului este
un drept absolut, fãrã posibilitatea statului de a aduce anumite limitãri acestui drept?
În plus, Tribunalul Alba a trimis o altã întrebare preliminarã, în cauza Corpul Naþional al
Poliþiºtilor (C-434/11), respectiv dacã prevederile art. 17 alin. 1, art. 20 ºi art. 21 alin. 1 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul cã se opun unor reduceri
salariale precum cele operate de Statul român prin Legea nr. 118/2010 ºi Legea nr. 285/2010?
Reamintind faptul cã Uniunea Europeanã vizeazã cooperarea economicã, socialã ºi politicã
între þãrile membre iar corpul legislaþiei adoptate de cãtre instituþiile europene, împreunã cu tratatele
fondatoare alcãtuiesc dreptul Uniunii Europene, interpretarea oficialã a tratatelor asigurând-o Curtea
de Justiþie a Uniunii Europene de la Luxembourg, în vreme ce Consiliul Europei are ca scop protejarea
drepturilor omului, a libertãþilor fundamentale ºi a statului de drept, iar principalul document este
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, în vigoare din septembrie 1953, vom puncta un aspect
corelativ, în mãsurã a preîntâmpina unele soluþii eronate.
Potrivit art. 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, (1) Dispoziþiile prezentei
carte se adreseazã instituþiilor, organelor, oficiilor ºi agenþiilor Uniunii, [...] precum ºi statelor membre
numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectã
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A se vedea, spre exemplu, Tribunalul Vâlcea  Secþia civilã, sentinþa din 14.10.2010, modificatã
printr-o decizie din 24.03.2011 a Curþii de Apel Piteºti.
31 Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.
32
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 21 noiembrie 2011.
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drepturile ºi principiile ºi promoveazã aplicarea lor în conformitate cu atribuþiile pe care le au în
acest sens ºi cu respectarea limitelor competenþelor conferite Uniunii de tratate. (2) Prezenta cartã
nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenþelor Uniunii, nu creeazã nicio
competenþã sau sarcinã nouã pentru Uniune ºi nu modificã competenþele ºi sarcinile stabilite de
tratate.
Ca atare, statele membre sunt obligate sã aplice dispoziþiile Cartei, doar atunci când
pun în aplicare dreptul Uniunii Europene, iar nu pentru situaþii pur interne, cum ar fi ºi
salarizarea funcþionarilor publici sau a celorlalþi angajaþi ai instituþiilor publice ori acordarea de
despãgubiri foºtilor deþinuþi politici ºi succesorilor acestora33.
Curtea de Justiþie a Uniunii Europene nu poate sã ofere, într-o cerere pentru pronunþarea
unei hotãrâri preliminare, îndrumãri în privinþa interpretãrii necesare pentru ca instanþa naþionalã sã
stabileascã dacã legislaþia naþionalã este sau nu conformã cu drepturile fundamentale a cãror
respectare este asiguratã de Curte, inclusiv cele care rezultã din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului (hotãrârea din 29 mai 1997, cauza C-299/95, Kremzow/Austria, ordonanþa Curþii din 3
octombrie 2008, cauza C-287/08, Crocefissa Savia ºi alþii).
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10. Prin hotãrârea pilot din cauza Maria Atanasiu ºi alþii c. României, pronunþatã la 12
octombrie 201034, Curtea a decis sã suspende, pe o perioadã de 18 luni, ce curge de la rãmânerea
definitivã a hotãrârii35, analiza tuturor cererilor rezultate din aceeaºi problematicã generalã, în
aºteptarea adoptãrii de cãtre autoritãþile statului român36 a unor mãsuri generale, capabile sã ofere
un remediu adecvat tuturor persoanelor afectate de legile de reparaþie (Legea nr. 18/1991, Legea
nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001 ºi Legea nr. 247/2005).
Problema rezolvãrii acestui tip de litigii este în continuare extrem de delicatã. Din datele
oferite de Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor37, pânã la 25 ianuarie 2012, la
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Astfel, Tribunalul Argeº a sesizat recent Curtea de Justiþie a Uniunii Europene cu douã întrebãri
preliminare, C-483/11 (Boncea ºi alþii), respectiv C-484/11 (Budan).
În cauza Boncea ºi alþii, întrebarea preliminarã este: Dispoziþiile articolului 5 din Legea nr. 221/2009
astfel cum a fost amendat de cãtre Curtea Constituþionalã a României prin Decizia nr. 1358/21.10.2010
contravin articolului 5 din Convenþia europeanã a drepturilor omului ºi articolului 8 din Declaraþia universalã
a drepturilor omului? Articolul 5 din Convenþia europeanã a drepturilor omului ºi articolul 8 din Declaraþia
universalã a drepturilor omului se opun unei reglementãri naþionale care permite restrângerea dreptului unei
persoane ce a fost condamnatã politic printr-o hotãrâre contrarã dispoziþiilor legale de a primi despãgubiri
materiale pentru prejudiciul moral suferit?
În cauza Budan, CJUE a fost învestitã cu întrebarea În interpretarea datã de Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene principiilor fundamentale consacrate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
cât ºi tratatelor Uniunii Europene - precum ºi în situaþia lipsei de reglementare în dreptul intern (prin declararea
ca neconstituþional a articolului 5 din Legea nr. 221/[2009]) - petenta ºi intervenientul, ca victime ale regimului
comunist, actualmente cetãþeni ai Uniunii Europene, au dreptul la daune morale?
34 A se vedea Oliver Bachelet, Nationalisation et confiscation de biens en Roumanie: la CEDH recourt
à la procédure de larrêt pilote, Dalloz actualité, 5 novembre 2010.
35
A se vedea ºi Claire Demunck, «Codification» par la CEDH de la procédure de larrêt pilote, Dalloz
actualité, 6 avril 2011.
36 A se vedea Jean-François Renucci, Mesures générales et/ou individuelles: lingérence de la Cour
européenne des droits de lhomme (année 2010), Recueil Dalloz 2011 p.193 ºi urm.: En donnant des
indications sans trop entrer dans les détails, on peut estimer que la Cour reste dans son rôle, sans trop
empiéter sur les prérogatives de lEtat et du Comité des ministres. Ainsi, les juges européens estiment quil
convient de laisser aux autorités roumaines «la latitude nécessaire à cet exercice dune exceptionnelle
difficulté».
37 A se vedea http://www.bursa.ro/?s=piata_de_capital&articol=155497, dar ºi informaþiile furnizate
de Comitetul de Miniºtri din cadrul Consiliului Europei - https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=
PR931(2010)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet= F5CA75&Back
ColorIntranet= F5CA75&BackColorLogged=A9BACE [accesat ultima datã la 10.02.2012].
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Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor au fost înregistrate 74.931 dosare privind
acordarea de despãgubiri în condiþiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005, iar un numãr de 7.039
dosare au fost returnate autoritãþilor emitente pentru completare. Dintre dosarele înregistrate, 25.323
dosare au fost soluþionate prin emiterea de titluri de despãgubire. La Direcþia pentru Acordarea
Despãgubirilor în Numerar, din cadrul A.N.R.P., au fost depuse un numãr de 25.222 cereri de
opþiune. Dintre acestea, 4.452 cereri de opþiune au fost soluþionate prin emiterea de titluri de platã
în cuantum de 616.647.198,04 lei. Pentru soluþionarea cererilor de opþiune privind acordarea
despãgubirilor în numerar rãmase este necesarã suma de aproximativ 1.601.749.254,73 lei. De
asemenea, 11.354 cereri de opþiune au fost soluþionate prin emiterea de titluri de conversie în
acþiuni la Fondul Proprietatea, cuantumul opþiunilor realizate pentru acordarea de acþiuni la Fondul
Proprietatea fiind de 13.385.484.086 acþiuni. La nivelul Direcþiei pentru Acordarea Despãgubirilor
în Numerar din cadrul Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor se aflã în curs de
soluþionare un numãr de 298 de dosare conþinând opþiunea persoanelor îndreptãþite în vederea
acordãrii de acþiuni la Fondul Proprietatea ºi un numãr de 14.242 de dosare de opþiune în numerar.
Ulterior listãrii la bursã a Fondului Proprietatea ºi dupã reluarea procedurii de emitere a titlurilor de
conversie, începând cu data de 2 mai 2011, s-a emis un numãr de 5.589 de titluri de conversie,
valoarea opþiunilor în acþiuni aferentã titlurilor de conversie emise totalizând 4.735.362.596 acþiuni.
Pânã în prezent nu au fost adoptate mãsuri legislative cu caracter general în urma pronunþãrii
hotãrârii pilot de cãtre Curtea Europeanã, deºi se pare cã un proiect în acest sens a fost redactat
de Comisia interministerialã instituitã la 3 decembrie 2010. Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru
Restituirea Proprietãþilor afirma, la 25 ianuarie 201238, cã A.N.R.P. va publica proiectul de lege pe
pagina de internet ºi va aºtepta observaþiile ºi propunerile foºtilor proprietari, ale asociaþiilor foºtilor
proprietari, organizaþiilor societãþii civile ºi nu numai. Acesta arãta cã noul proiect propune instituirea
unor termene pentru finalizarea procesului de restituire în naturã a proprietãþilor, cât ºi pentru cel
de acordare a despãgubirilor, atât la nivel local cât ºi la nivel central: Un element care trebuie luat
în calcul îl reprezintã faptul cã nu a fost încã finalizatã soluþionarea cererilor la nivel local (la nivelul
primãriilor). În plus, rãmâne de vãzut modul de soluþionare al acestor dosare, putând fi atât favorabile
(restituire în naturã, propunerea acordãrii de despãgubiri) cât ºi nefavorabile (respingerea
solicitãrilor), acestea influenþând parcursul ulterior al dosarelor ºi, evident, perioada pânã la care
se va încheia procesul de despãgubire. Îmi doresc ca aceste termene sã fie respectate ºi, fie cã
este vorba de autoritãþile locale sau de cele centrale, autoritãþile statului sã îºi respecte obligaþiile
care decurg din aplicarea actelor normative cu caracter reparator. Cu riscul de a mã repeta, subliniez
faptul cã momentul finalizãrii procesului de restituire depinde, în mare parte, de mãsurile legislative
pe care urmeazã sã le luãm.
Într-un recent interviu39, dl. prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, judecãtorul român la Curte,
fãcea urmãtoarele aprecieri: La momentul adoptãrii hotãrârii în cauza pilot când s-a decis
«îngheþarea» examinãrii cauzelor de acest gen, numãrul lor era în jur de 1.400 ºi, în prezent,
acesta depãºeºte cifra de 2.300, pentru cã, între timp, au fost depuse alte dosare. Oricât s-ar
strãdui Curtea ºi oricare ar fi mãsurile pentru o bunã administrare a justiþiei pe care instanþa europeanã
le-ar adopta pentru o cât mai grabnicã soluþionare a acestor dosare, rezultatele vor fi cu totul
nesatisfãcãtoare pentru justiþiabilii în cauzã. Nu mai vorbesc de numãrul mare de cereri «potenþiale»,
încã neintroduse. Consecinþele ar fi dezastroase pe toate planurile.
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A se vedea interviul acordat de d-na Dorina Danielescu, preºedintele A.N.R.P., publicaþiei Bursa,
http://www.bursa.ro/?s=piata_de_capital&articol=155497 [accesat ultima datã la 10.02.2012]
39
 A se vedea http://www.luju.ro/international/cedo/interviu-profesorul-corneliu-birsan-judecatorulroman-la-cedo-magistratul-roman-are-obligatia-sa-aplice-dispozitiile-conventei-si-jurisprudentacurtii-ignoranta- nu-cred-ca-poate-intra-in-discutie-neaplicarea-acestora-poate-fi-invocata-de-justitiabil-in-pr
[accesat ultima datã la 10.02.2012].
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B. Analiza sinteticã a hotãrârilor în materie penalã
În materie penalã, pe parcursul anului 2011, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a pronunþat
39 de hotãrâri de condamnare a României, în principal pentru nesocotirea drepturilor protejate de
art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 ºi art. 8 din Convenþia europeanã.

o
.r

1. Art. 2 din Convenþie
a) Încãlcarea adusã dreptului la viaþã, în dimensiunea sa proceduralã, a fost pricinuitã, în
cauzele Lãpuºan ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 8 martie 2011, Pastor ºi Þiclete
împotriva României, hotãrârea din 19 aprilie 2011 ºi Asociaþia 21 Decembrie 1989 ºi alþii
împotriva României, hotãrârea din 24 mai 2011, de absenþa diligenþei impuse autoritãþilor de art.
2 din Convenþie ºi a efectuãrii unei anchete efective într-o perioadã de timp rezonabilã pentru
clarificarea împrejurãrilor în care s-a produs rãnirea gravã sau decesul unor participanþi la
manifestaþiile anticomuniste din decembrie 1989.
În aceste cauze, s-a reþinut, cu precãdere, responsabilitatea Ministerului Public, prin procurorii
sãi, care nu au þinut seama de imperativele termenului rezonabil în desfãºurarea urmãririi penale,
mai ales în raport de importanþa deosebitã a cauzelor penale ce aveau ca scop identificarea ºi
pedepsirea vinovaþilor pentru faptele îndreptate împotriva vieþii persoanelor în revoluþia anticomunistã
din decembrie 1989.
Repetatele erori procedurale care au prelungit nejustificat judecarea cauzelor vizând
evenimentele din decembrie 1989, precum ºi amânãrile repetate pentru diverse vicii de procedurã,
dezvãluie lipsa de celeritate ºi diligenþã a instanþelor în soluþionarea acestor cauze ºi, prin aceasta,
responsabilitatea ºi a puterii judecãtoreºti.
În plus, între autoritãþile responsabile, a fost identificatã ºi puterea legislativã care, abia prin
Legea nr. 245/2005 a abrogat Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanþelor ºi parchetelor
militare ºi, fãrã sã abandoneze din sistemul nostru de drept magistratura miliarã, prin Legea nr.
303/2004 a introdus prevederi legate de numirea, eliberarea din în funcþie, rãspunderea disciplinarã,
menite sã garanteze o anumitã independenþã funcþionalã a procurorilor militari. Cu toate acestea,
nu credem cã procurorii militari se bucurã de o independenþã similarã celor civili, atâta timp cât
primii sunt, potrivit legii, militari activi ºi au nu numai drepturile, dar ºi obligaþiile care decurg din
aceastã calitate, iar acordarea gradelor militare ºi înaintarea lor în grad se fac potrivit normelor
aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apãrãrii Naþionale.
Totodatã, în cauza Asociaþia 21 Decembrie 1989 ºi alþii, de vreme ce acte importante
pentru anchetã, cum sunt rapoartele ºi jurnalele unitãþilor militare privind misiunile lor în timpul
evenimentelor din decembrie 1989 au fost clasificate pentru mai bine de 20 de ani ca «strict secret»
ºi «secret», ceea ce a fost de naturã sã compromitã însãºi îndeplinirea atribuþiilor specifice din
partea organelor judiciare care au desfãºurat ancheta, responsabilitatea aparþine ºi puterii
executive.
b) Lipsa independenþei procurorilor militari care au efectuat ancheta împotriva agenþilor de
poliþie, o anchetã inconsistentã sau cu numeroase deficienþe, precum ºi incapacitatea autoritãþilor
naþionale de a se pronunþa în deplinã cunoºtinþã de cauzã asupra motivelor decesului fiicei
reclamantei ºi asupra rãspunderii eventuale a medicului care a asistat la naºtere sunt tot atâtea
argumente care au stat la baza constatãrii încãlcãrii art. 2 din Convenþie, în partea sa de procedurã,
în cauzele Iorga împotriva României, hotãrârea din 25 ianuarie 2011, Soare ºi alþii împotriva
României, hotãrârea din 22 februarie 2011, Predicã împotriva României, hotãrârea din 7 iunie
2011 ºi Boldovin împotriva României, hotãrârea din 7 iunie 2011.
În cauza Boldovin, similar cauzei Eugenia Lazãr împotriva României, hotãrârea din 16 februarie
2010, Ministerul Public, puterea judecãtoreascã, puterea legislativã ºi puterea executivã sunt
autoritãþile responsabile. În acest sens, Ministerul Public este responsabil, deoarece, pe de o
parte, în cauzã nu a realizat o anchetã efectivã asupra afirmaþiilor reclamantei privind culpa medicului
care a asistat la naºtere, iar, pe de altã parte, a acordat o forþã probantã superioarã avizului obþinut
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de Comisia Superioarã de Medicinã Legalã din cadrul Institutului Mina Minovici, deºi nu a stabilit
dacã nerespectarea de cãtre medicul de gardã a recomandãrii fãcute reclamantei de doctorul
ginecolog, în sensul naºterii prin operaþie cezarianã, reprezenta sau nu cauza decesului fiicei
reclamantei.
Puterea judecãtoreascã este responsabilã, întrucât, în ciuda faptului cã judecãtoria a remarcat
deficienþele în ancheta efectuatã de procuror, tribunalul, acordând forþa probantã superioarã a
avizului dat de Comisia Superioarã de Medicinã Legalã din cadrul Institutului Mina Minovici, a
confirmat dispoziþia de neîncepere a urmãririi penale, dispoziþie care avea la bazã o anchetã penalã
deficitarã.
Puterea legislativã este în egalã mãsurã responsabilã, în condiþiile în care pãstreazã
monopolul statului asupra expertizelor medico-legale, nu s-a orientat spre un sistem de expertize
competitiv, care sã includã un corp al experþilor de înaltã pregãtire profesionalã, nu a oferit posibilitatea
pãrþilor sã îºi aleagã expertul medico-legal si, în general, a adoptat o reglementare deficitarã în
materie de expertize medico-legale. Totodatã, pânã în 2006, rãspunderea civilã a personalului
medical putea fi angajatã numai în temeiul dreptului comun, care avea la bazã criteriul subiectiv,
întemeindu-se pe intenþie sau culpã.
Responsabilitatea aparþine ºi puterii executive, prin Comisia Superioarã de Medicinã Legalã,
pentru cã aceasta nu ºi-a motivat în niciun fel avizul.
În orice caz, responsabilitatea Ministerului Public a fost identificatã în toate cauzele în care
Curtea Europeanã a constatat în anul 2011 încãlcarea de cãtre statul român a art. 2 din Convenþie,
în dimensiunea proceduralã, din moment ce, de fiecare datã, procurorii nu au efectuat o anchetã
efectivã ºi într-un termen rezonabil pentru elucidarea faptelor, identificarea ºi, eventual, sancþionarea
autorilor.
Alãturi de Ministerul Public, în cauza Iorga împotriva României, responsabilã de încãlcarea
art. 2 din Convenþie, sub aspect procedural, este ºi puterea judecãtoreascã, în contextul în care
instanþele învestite cu soluþionarea acþiunii penale puse în miºcare faþã de D.V., nu s-au preocupat
sã stabileascã eventuala responsabilitate ºi a gardienilor cu privire la circumstanþele morþii fiului
reclamantului, deºi competenþa lor a fost extinsã în cursul procedurii ºi cu privire la fostele cadrele
militare active care au asigurat supravegherea locului de deþinere, iar rezoluþia de neîncepere a
urmãririi penale nu avea autoritate de lucru judecat.
Responsabilã este, în cauzã, ºi puterea legislativã, care nu a asigurat decât cu întârziere
un cadru legal adecvat care sã reformeze statul cadrelor din sistemul penitenciar ori al cadrelor de
poliþie, astfel încât sã garanteze independenþa funcþionalã a procurorilor care instrumenteazã
eventuale plângeri penale împotriva acestora. Mai mult, legislativul nu a gândit în timp util mãsuri
alternative detenþiei în cazul neachitãrii amenzilor contravenþionale, pãstrând în dreptul intern pentru
o perioadã îndelungatã posibilitatea transformãrii amenzii contravenþionale în închisoare.
c) În cauzele Iorga, Soare ºi alþii ºi Predicã, nerespectarea de cãtre autoritãþile statului a
obligaþiei de protejare a vieþii persoanelor aflate sub controlul lor, uzul de o forþã potenþial letalã, cu
toate cã aceasta nu a fost absolut necesarã, nici proporþionalã ºi nici nu a urmãrit un scop legitim,
precum ºi absenþa oricãrei explicaþii plauzibile pentru decesul unei persoane aflate în custodia
autoritãþilor au fost motive pentru care Curtea Europeanã a constatat încãlcarea de cãtre România
a art. 2 din Convenþie, în dimensiunea sa materialã.
Responsabilitatea, în asemenea cauze, aparþine puterii executive, prin administraþia locului
de detenþie, care, în cauza Iorga, nu a luat mãsurile necesare pentru a respecta regulamentele
interne privind separarea deþinuþilor, iar gardienii nu au manifestat diligenþã maximã în supravegherea
stãrii în care se afla fiul reclamantului, nu l-au prezentat pe acesta examinãrilor medicale ºi nici nu
au acþionat în vreun fel, deºi trebuia ºi puteau, pentru a preîntâmpina decesul acestuia. În aceeaºi
ordine de idei, în cauza Predicã, administraþia locului de detenþie nu a luat mãsurile optime pentru
a asigura deþinerea în siguranþã a fiului reclamantului. În cauza Soare ºi alþii, neinstruirea
corespunzãtoare a agenþilor de poliþie privind împrejurãrile în care se poate face uz de armã, ceea
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ce a dus la punerea în pericol a vieþii unei persoane a determinat constatarea responsabilitãþii
puterii executive. În aceastã ultimã cauzã, este responsabilã ºi puterea legislativã, având în vedere
cã a asigurat cu întârziere un cadru legal corespunzãtor privind uzul de armã.
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2. Art. 3 din Convenþie
a) Pe linia trasatã în anii anteriori, ºi în anul 2011 Curtea Europeanã a continuat sã includã în
categoria tratamentelor inumane sau degradante, contrare art. 3 din Convenþie, condiþiile pe care
anumiþi deþinuþi le-au suportat în penitenciarele din România, ceea ce demonstreazã cã problema
cazãrii deþinuþilor la un nivel compatibil cu acest articol este departe de a fi rezolvatã. Astfel,
suprapopularea, lipsa de igienã din celule, o asistenþã medicalã inadecvatã acordatã persoanelor
lipsite de libertate, ori cazarea acestora fãrã a þine seama de opþiunea manifestatã, de nefumãtori,
sunt motive care au dus la condamnarea statului român în cauzele Hacioglu, hotãrârea din 11
ianuarie 2011, Elefteriadis, hotãrârea din 25 ianuarie 2011, Micu, hotãrârea din 8 februarie 2011,
Akbar, hotãrârea din 5 aprilie 2011, Flãmânzeanu, hotãrârea din 12 aprilie 2011, Todireasa,
hotãrârea din 3 mai 2011, Goh, hotãrârea din 21 iunie 2011, Demian, hotãrârea din 22 septembrie
2011, Bãdilã, hotãrârea din 4 octombrie 2011, Fane Ciobanu, hotãrârea din 11 octombrie 2011,
Lãutaru, hotãrârea din 18 octombrie 2011 ºi Pãvãlache, hotãrârea din 18 octombrie 2011.
Cu toate cã, în mod constant, Curtea a afirmat necesitatea ca statele membre ale Convenþiei
europene sã ia mãsurile oportune pentru a asigura deþinuþilor condiþii compatibile cu principiul
respectãrii demnitãþii umane, în special oferind o asistenþã medicalã corespunzãtoare ºi un regim
de cazare decent, abia odatã cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 56/2003 ºi apoi a Legii nr. 275/
2006, s-au deschis cãile acestei finalitãþi, iar obiectivul evitãrii supraaglomerãrii penitenciarelor va
putea fi pe deplin atins doar în momentul construirii unor stabilimente penitenciare moderne care
sã satisfacã standardele minime recomandate de CPT.
Responsabile sunt puterea legislativã ºi puterea executivã, de vreme ce nu au luat în timp
util mãsurile legale ºi administrative adecvate pentru evitarea ºi stoparea suprapopulãrii
penitenciarelor. În plus, în privinþa puterii executive, autoritãþile penitenciare nu au luat mãsurile
necesare pentru a asigura reclamanþilor cazarea în condiþii minime de spaþiu ºi de igienã.
Tot pe tãrâmul art. 3 din Convenþie, în dimensiunea sa materialã, o cauzã ineditã este Soare
ºi alþii împotriva României în care Curtea Europeanã a constatat, pentru prima datã în cazul þãrii
noastre, cã audierea reclamanþilor, în calitate de martori, pânã târziu în noapte, fãrã apã ºi fãrã
hranã a produs acestora sentimente de tensiune ºi inferioritate ºi constituie un tratament degradant
prohibit de acest articol. Totuºi, în cauza Begu împotriva României, hotãrârea din 15 martie
2011, Curtea a concluzionat în analiza plângerii reclamantului privind pretinsa lipsã de hranã ºi de
odihnã în timpul arestului cã nu a fost încãlcat art. 3 din Convenþie.
De asemenea, în cauza Archip, hotãrârea din 27 septembrie 2011, imobilizarea reclamantului
cu cãtuºe de un pom, pentru o îndelungatã perioadã de timp, într-un loc expus privirii tuturor
locuitorilor, într-o zi rece ºi umedã de toamnã târzie, fãrã sã se fi luat în considerare starea sa
precarã de sãnãtate este o mãsurã excesivã ºi disproporþionatã, reprezintã un tratament inuman ºi
degradant ºi a atras condamnarea României pentru violarea art. 3 din Convenþie, în partea
substanþialã.
Relele tratamente la care reclamantul a fost supus din partea agenþilor statului au fost motivele
pentru care Curtea a constatat încãlcarea art. 3 din Convenþie ºi în cauza Ianoº împotriva României,
hotãrârea din 12 iulie 2011.
Pentru aplicarea acestor tratamente interzise cu titlu absolut de art. 3 din Convenþie,
responsabilã este puterea executivã, prin agenþii sãi de poliþie.
b) Sub aspect procedural, lipsa unei anchete efective, eficace ºi aprofundate a dus la încãlcarea
art. 3 din Convenþie în cauzele Roºca Anton Cãtãlin, hotãrârea din 15 februarie 2011, Antochi,
hotãrârea din 12 iulie 2011, Rupa, hotãrârea din 19 iulie 2011, M. ºi C., hotãrârea din 27 septembrie
2011, Archip, indicatã anterior ºi M.B., hotãrârea din 3 noiembrie 2011.
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În cauza Roºca Anton Cãtãlin împotriva României reformarea cu întârziere a statului
cadrelor de poliþie, astfel încât sã garanteze independenþa funcþionalã a procurorilor, precum ºi
independenþa ºi imparþialitatea judecãtorilor care instrumenteazã eventualele plângeri penale
împotriva acestora, la care se adaugã legiferarea doar în 2003 a plângerii împotriva dispoziþiilor
procurorului de neurmãrire sau de netrimitere în judecatã, adresatã de persoana interesatã
judecãtorului sunt motive care plaseazã puterea legislativã între autoritãþile responsabile. Alãturi
de aceasta, responsabilitatea aparþine ºi Ministerului Public, prin procurorii sãi, care nu au efectuat
o anchetã efectivã a afirmaþiilor reclamantului privind supunerea sa la rele tratamente.
Absenþa unei anchete efective din partea procurorilor atrage responsabilitatea Ministerului
Public ºi în cauzele M. ºi C. împotriva României, Archip împotriva României ºi Rupa împotriva
României, în cea din urmã responsabilã fiind ºi puterea legislativã, care nu a introdus în dreptul
pozitiv o cale de atac efectivã de care sã uzeze cei care se pretind victime ale încãlcãrii art. 3 din
Convenþie, în dimensiunea sa proceduralã. Totodatã, în cauza Archip, responsabilitatea este ºi a
puterii judecãtoreºti, având în vedere cã instanþele, respingând plângerile împotriva soluþiilor
procurorilor de neurmãrire, au confirmat o anchetã defectuos realizatã.
În cauza Antochi împotriva României, s-a constatat responsabilitatea puterii legislative
care nu a prevãzut în dreptul pozitiv, decât în 2006, obligaþia autoritãþilor penitenciare de a înfãþiºa
medicului legist persoana privatã de libertate care pretinde cã a fost victima unor tratamente contrare
art. 3 din Convenþie. În acelaºi timp, responsabilã este ºi puterea executivã, având în vedere cã
autoritãþile penitenciare, prin medicul care l-a examinat pe reclamant, nu au consemnat decât
succint afecþiunile constatate în urma agresiunii petrecute. Puterea judecãtoreascã este, la rândul
sãu, responsabilã, deoarece instanþele nu au dispus, decât cu întârziere ºi când urmele faptei
dispãruserã de pe corpul victimei, efectuarea expertizei medico-legale în cauzã, necesarã elucidãrii
cauzei.
În cauza M.B. împotriva României, Curtea a avut prilejul sã reafirme cã, atunci când o
persoanã pretinde în mod credibil cã a existat o atingere adusã integritãþii sale fizice sau mentale,
autoritãþile trebuie sã declanºeze cu promptitudine o anchetã aptã sã ducã la identificarea ºi
sancþionarea persoanelor responsabile. O astfel de obligaþie nu poate fi limitatã doar la cazurile de
rele tratamente aplicate de agenþii statului. În cazul persoanelor vulnerabile, categorie din care fac
parte ºi copiii sau persoanele handicapate, autoritãþile trebuie sã dea dovadã de o atenþie specialã
ºi trebuie sã asigure victimelor o protecþie sporitã, din cauza capacitãþii ºi voinþei lor de a se plânge,
care sunt adesea diminuate.
Desigur, nu este o obligaþie de rezultat, ci una de mijloace. Autoritãþile trebuie sã ia mãsurile
rezonabile pe care le au la dispoziþie pentru a obþine probe cu privire la faptele în cauzã, respectiv
ascultarea victimei, a martorilor, efectuarea de expertize ºi obþinerea de certificate medicale care
sã prezinte într-o manierã completã ºi precisã rãnile ºi o analizã obiectivã a constatãrilor medicale.
Orice deficienþã a anchetei care diminueazã capacitatea de a stabili rãspunderea riscã sã nu respecte
exigenþele art. 3 din Convenþie.
Pentru ca o anchetã sã fie consideratã efectivã, este necesar ca ea sã fie efectuatã cu o
celeritate ºi o diligenþã rezonabile. Un rãspuns rapid al autoritãþilor este esenþial pentru menþinerea
încrederii publicului în respectarea principiului legalitãþii ºi pentru a evita orice aparenþã de complicitate
sau de toleranþã a actelor ilegale.
În speþã, în ceea ce priveºte efectivitatea anchetei, Curtea a constatat cã anchetatorii nu
aveau o sarcinã uºoarã, din moment ce reclamanta, din cauza handicapului sãu, nu a putut aduce
clarificãri cu privire la evenimentele din noaptea de 19 iulie 1999. Totuºi, Curtea a considerat cã,
faþã de vulnerabilitatea sa specialã, reclamanta trebuia sã beneficieze de o protecþie sporitã. Þinând
cont de obligaþia pozitivã, inerentã art. 3 din Convenþie, autoritãþile interne ar fi trebuit sã uzeze, din
momentul în care faptele le-au fost aduse la cunoºtinþã, de toate posibilitãþile ce le erau oferite
pentru a stabili circumstanþele violului.
Responsabilitatea violãrii în aceastã cauzã a art. 3 din Convenþie, în partea sa de procedurã,
cade asupra puterii executive. În acest sens, în primul rând, am remarcat cã organele de cercetare
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penalã au efectuat o anchetã superficialã ºi nu au depus niciun efort pentru clarificarea
circumstanþelor cauzei. Astfel, deºi constatarea medico-legalã a avut loc imediat dupã violul reclamat
de victimã, anchetatorii nu au solicitat medicilor legiºti prelevarea ºi conservarea probelor biologice.
De asemenea, imediat dupã comiterea faptei, nu au procedat la efectuarea unei percheziþii domiciliare
în imobilul unde a avut loc violul, nu au examinat ºi nici nu au conservat hainele victimei, care
purtau urme ale infracþiunii, nu au solicitat examinarea corporalã a suspectului, în vederea constatãrii
pe corpul acestuia a urmelor infracþiunii, nu s-au preocupat dacã avea un alibi la momentul faptei ºi
dacã acesta era susþinut de probe.
În al doilea rând, medicii legiºti s-au rezumat sã efectueze un examen medical sumar al
victimei ºi sã constate consecinþele fizice ale violului ºi, deºi au identificat existenþa unor urme
biologice, nu le-au prelevat ºi conservat, obligaþii pe care le aveau, potrivit art. 50 din Anexa la
Decretul nr. 446/25 mai 1966, în vigoare la data faptei, independent de termenii rezoluþiei prin care
organele de urmãrire penalã le-au solicitat efectuarea constatãrii medico-legale.
Ministerul Public este responsabil, deoarece procurorul care a supravegheat cercetarea
penalã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile impuse de art. 216 ºi art. 218 C.pr.pen., nu a dispus organelor
de cercetare penalã efectuarea actelor de cercetare menþionate anterior ºi care erau esenþiale
pentru aflarea adevãrului ºi nici nu a corectat ºi complinit el însuºi greºelile ºi omisiunile strecurate
pe parcursul anchetei derulate în faþa poliþiei.
În plus, cu toate cã pentru infracþiunea de viol împãcarea pãrþilor sau retragerea plângerii nu
stinge acþiunea penalã, prin rezoluþia din 18 octombrie 1999, procurorul a dispus neînceperea
urmãririi penale pe motiv cã pãrþile s-au împãcat ºi, în condiþiile în care eroarea procurorului era
evidentã, abia dupã 18 luni, procurorul ierarhic superior a infirmat aceastã rezoluþie.
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3. Art. 5 din Convenþie
În cauza Avram împotriva României, hotãrârea din 18 octombrie 2011, similar cauzei mai
vechi Konolos c. României, Curtea a constatat încãlcarea art. 5 par. 1 din Convenþie, întrucât
reclamantul a fost menþinut în detenþie preventivã, fãrã ca arestarea sa sã fie supusã verificãrilor
periodice ale instanþei de judecatã.
De aceastã datã, puterea judecãtoreascã este responsabilã prin instanþele de judecatã
care nu au aplicat textul art. 23 par. 4 din Constituþie (anterior revizuirii) ºi nici nu s-au conformat
deciziei nr. 279/1997 a Curþii Constituþionale, obligatorie erga omnes, prin care a fost admisã excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 149 alin. 3 C. pr. pen., în redactarea în vigoare la acea
datã, statuându-se cã aceste prevederi contrazic dispoziþiile art. 23 par. 4 din Constituþie, potrivit
cãrora arestarea se face în temeiul unui mandat special emis de magistrat pentru o duratã de cel
mult 30 de zile, iar prelungirea arestãrii se aprobã numai de instanþa de judecatã, astfel cã menþinerea
mãsurii arestãrii peste durata de 30 de zile, fãrã ca aceasta sã fi fost prelungitã, era ilegalã.
Puterea legislativã este, de asemenea, responsabilã deoarece doar în 2003 a pus în acord
legea cu textul Constituþiei ºi cu interpretãrile oferite de Curtea Constituþionalã.
Absenþa oferirii de cãtre instanþele naþionale a unor motive concrete pentru a justifica
necesitatea prelungirii stãrii de arest a reclamantului, omisiunea explicãrii modul în care, cu trecerea
timpului, reclamantul ar fi putut influenþa mersul anchetei dacã ar fi fost pus în libertate, lipsa indicãrii
în ce ar fi constat impactul negativ asupra societãþii, precum ºi motivarea prelungirii mãsurii arestãrii
preventive într-o manierã generalã sunt aspecte care au atras condamnarea statului român în
cauza Begu, hotãrârea din 15 martie 2011. În acest caz, puterea judecãtoreascã este responsabilã,
întrucât instanþele nu au motivat în mod adecvat dispoziþiile vizând prelungirea duratei mãsurii
arestãrii preventive.
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4. Art. 6 din Convenþie
Durata excesivã a procedurilor, atingerea adusã stabilitãþii hotãrârilor judecãtoreºti definitive,
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naturii acuzaþiei ºi omisiunea de a pune la dispoziþia reclamantului a timpului ºi înlesnirilor necesare
pregãtirii apãrãrii reprezintã au fost în 2011 temeiuri care au determinat judecãtorii de la Strasbourg
sã constate nesocotirea dreptului la un proces echitabil în cauzele Butuºinã împotriva României,
hotãrârea din 8 februarie 2011, Topliceanu ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 31 mai
2011, Ianoº împotriva României, hotãrârea din 12 iulie 2011, Florin Ionescu împotriva României,
hotãrârea din 24 mai 2011, Csiki împotriva României, hotãrârea din 5 iulie 2011, Pãvãlache
împotriva României, hotãrârea din 18 octombrie 2011 ºi Adrian Constantin împotriva României,
hotãrârea din 12 aprilie 2011.
a) Pentru durata excesivã a procedurilor penale (Topliceanu ºi alþii împotriva României,
Florin Ionescu împotriva României), ca autoritãþi potenþial responsabile au fost identificate
Ministerul Public ºi puterea judecãtoreascã, deoarece atât procurorii, cât ºi instanþele interne
nu s-au preocupat de accelerarea procedurilor, urmãrirea penalã ºi judecata în cauzele supuse
analizei derulându-se pe perioade de timp îndelungate, incompatibile cu exigenþele termenului
rezonabil. Puterea legislativã este responsabilã, având în vedere cã nu a prevãzut o cale efectivã
ºi eficientã prin care cel pus sub acuzare sã poatã obþine soluþionarea în termen rezonabil a cauzei
sale. În privinþa duratei rezonabile a procedurilor, cu excepþia existenþei unor texte legale care sã o
afirme, nu s-a luat nicio mãsurã legislativã naþionalã prin care acest deziderat sã devinã efectiv.
Totodatã, puterea executivã este responsabilã, pentru refuzul constant de a pune în aplicare o
reformã care sã instituie o procedurã eficientã ºi rapidã ºi un mecanism de triere a cauzelor,
nedemararea unor activitãþi vizând studii asupra necesitãþilor sistemului judiciar privind resursele
umane ºi organizarea eficientã a instanþelor, nepunerea în aplicare a unei strategii vizând
reorganizarea instanþelor. Curtea a reþinut în cauza Ciovicã c. României cã art. 6 din Convenþia
Europeanã obligã statele contractante sã organizeze instanþele astfel încât sã le permitã sã rãspundã
cerinþelor din aceastã dispoziþie (Susmann c. Germaniei, 16 septembrie 1996, par. 55).
În cauza Csiki împotriva României, pe lângã încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, din
cauza duratei excesive a procedurilor, Curtea a constatat încãlcarea art. 13 din Convenþie,
având în vedere lipsa unei cãi de atac efective ºi eficiente prin intermediul cãreia cel interesat sã
poatã obþine soluþionarea într-un termen rezonabil a cauzei sale.
b) În cauza G.C.P. împotriva României, hotãrârea din 20 decembrie 2011, Curtea a constatat
încãlcarea art. 6 par. 2 din Convenþie, întrucât procurorii de caz, Procurorul General ºi Ministrul de
Interne nu au dat dovadã de precauþie atunci când au fãcut declaraþii publice în timpul anchetei
penale desfãºurate faþã de reclamant ºi au folosit expresii neechivoce în sensul cã reclamantul a
comis anumite infracþiuni, încurajând astfel publicul sã-l considere vinovat pe reclamant, înainte ca
el sã fi fost condamnat pentru infracþiunile pentru care a fost trimis în judecatã, motiv pentru care
Ministerul Public ºi puterea executivã au fost indicate ca fiind autoritãþile responsabile.
Încãlcarea art. 6 par. 2 din Convenþie a fost constatatã ºi în cauza Pãvãlache, deoarece,
informând jurnaliºtii de arestarea preventivã a reclamantului, parchetul s-a exprimat în termeni
incompatibili cu respectul datorat prezumþiei de nevinovãþie.
Totuºi, în cauza Begu împotriva României, hotãrârea din 15 martie 2011, Curtea a constatat
neîncãlcarea art. 6 par. 2 din Convenþie, nefiind afectatã prezumþia de nevinovãþie a reclamantului
prin declaraþiile autoritãþilor, deoarece au fost folosiþi termeni cu caracter general, fãrã a exista o
declaraþie oficialã privind culpabilitatea reclamantului. Nu s-a putut stabili o contribuþie a autoritãþilor
nici la alimentarea campaniei de presã împotriva reclamantului.
c) O altã hotãrâre importantã în care s-a constatat neîncãlcarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale este cea pronunþatã în 21 iunie 2011 în cauza Giuran împotriva României. Spre
deosebire de concluzia din cauzele Butuºinã sau Ianoº, Curtea a reþinut cã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie a realizat în procedura cãii extraordinare de atac a recursului în anulare un echilibru între
interesele pãrþilor ºi înfãptuirea justiþiei, redeschiderea procedurii urmãrind îndreptarea unei erori
judiciare. Hotãrârea Curþii Europene reprezintã o excepþie de la jurisprudenþa constantã privind
încãlcarea principiului securitãþii raporturilor juridice (hotãrâri de tip Brumãrescu c. României).
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În cauza Butuºinã se remarcã particularitatea cã recursul în anulare a fost declarat în favoarea
condamnatei cu scopul reparãrii unei erori judiciare, situaþia fiind similarã celei din cauza Lenskaya
c. Rusiei, 29 ianuarie 2009.
Curtea a reamintit cã, în cauzele penale, cerinþa asigurãrii securitãþii juridice nu este una
absolutã, ci trebuie evaluatã prin prisma art. 4 par. 2 din Protocolul nr. 7, care permite unui stat sã
redeschidã un caz pe baza unor fapte noi ori dacã s-a produs o eroare fundamentalã în soluþia în
cauzã (a se vedea în acest sens Nikitin c. Rusiei). Posibilitatea redeschiderii unei cauze definitiv
soluþionate a fost consideratã de Comitetul de Miniºtri ca o modalitate de realizare a restitutio in
integrum, în special în privinþa executãrii hotãrârilor Curþii.
În Recomandarea nr. R(2000)2 privind reexaminarea sau redeschiderea unei cauze în plan
naþional dupã pronunþarea unei hotãrâri de cãtre Curte, a fost încurajatã adoptarea unei soluþii
legale pentru a se asigura posibilitatea de reexaminare sau redeschidere a unei cauze în situaþia în
care Curtea a constatat existenþa unei încãlcãri a Convenþiei.
Raportat la motivele indicate de Procurorul General în declararea recursului în anulare ºi la
cele reþinute de Înalta Curte în decizie  caracterul contradictoriu ºi neelocvent al mijloacelor de
probã în privinþa datei comiterii furtului ºi dacã inculpatul a comis vreo infracþiune, Curtea a considerat
cã temeiurile invocate pentru redeschiderea procedurii au urmãrit îndreptarea unei erori judiciare 
aºa cum este ignorarea unei probe importante - ºi nu au avut un caracter nerezonabil ori arbitrar
(mutatis mutandis, Lenskaya c. Rusiei; Vedernikova c. Rusiei, 12 iulie 2007, nr. 25580/02).
Curtea a atribuit o mare importanþã faptului cã eroarea judiciarã nu mai putea fi îndreptatã pe
altã cale legalã decât prin desfiinþarea sentinþei definitive prin care E.I. a fost gãsitã vinovatã.
În analizarea aspectului dacã au fost respectate garanþiile procedurale prevãzute de art. 6
din Convenþie, Curtea a observat cã reclamantul a avut posibilitatea sã îºi prezinte argumentele ºi
sã conteste susþinerile pãrþii adverse în procedura recursului în anulare, el fiind prezent ºi punând
concluzii orale în ºedinþã.
Faþã de cele expuse mai sus, considerând cã Înalta Curte a realizat în procedura cãii
extraordinare de atac un echilibru între interesele pãrþilor ºi înfãptuirea justiþiei, Curtea a reþinut cã,
prin anularea sentinþei nu a fost încãlcat art. 6 par. 1 din Convenþie. De asemenea, s-a constatat
neîncãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, întrucât îndreptarea erorii judiciare în
materie penalã ºi achitarea au constituit motivele careu au determinat înlãturarea obligaþiei de
platã a daunelor materiale.
d) În cauza Adrian Constantin s-a constatat încãlcarea art. 6 par. 3 lit. a ºi b din Convenþie,
întrucât reclamantul nu a fost informat într-o manierã detaliatã asupra cauzei ºi naturii acuzaþiei ºi
nu a beneficiat de timpul ºi înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii. Puterea judecãtoreascã a fost
indicatã ca fiind responsabilã, întrucât Curtea Supremã de Justiþie a schimbat încadrarea juridicã
abia în deliberare, prea târziu pentru exercitarea drepturilor apãrãrii.
e) În cauza Andrei Iulian Roºca împotriva României, hotãrârea din 3 mai 2011, s-a constatat
neîncãlcarea art. 6 par. 1 ºi par. 3 lit. d din Convenþie, în ceea ce priveºte respectarea dreptului la
un proces echitabil prin administrarea mijloacelor de probã în faþa acuzatului în ºedinþã publicã, în
vederea dezbaterii contradictorii. Astfel, s-a reþinut cã prin precizarea de cãtre reclamant, prin
intermediul avocatului sãu, cã înþelege sã nu îºi menþinã cererea de audiere a doi martori, acesta
s-a expus în mod conºtient riscului unei condamnãri întemeiate pe declaraþiile anterioare ale
martorilor. Instanþele au înlãturat într-o manierã motivatã depoziþiile prin care unii martori au revenit
asupra declaraþiilor anterioare ºi nimic nu probeazã cã martorii în cauzã au fost constrânºi de cãtre
organele de cercetare penalã pentru a da declaraþiile respective.
f) În cauza Hacioglu împotriva României, hotãrârea din 11 ianuarie 2011, referitor la lipsa de
asistenþã din partea unui interpret, Curtea a reiterat faptul cã în conformitate cu art. 6 par. 3 lit. e din
Convenþie, orice acuzat are dreptul la asistenþã gratuitã din partea unui interpret, iar aceasta se
aplicã atât cu privire la declaraþiile orale date în faþa instanþei, cât ºi cu privire la materialul documentar
din faza de urmãrire penalã. Aceasta presupune ca acuzatul care nu înþelege sau nu vorbeºte
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limba utilizatã în instanþã sã aibã dreptul la un interpret gratuit pentru traducerea sau interpretarea
tuturor documentelor sau declaraþiilor împotriva sa (Hermi c. Italiei, nr. 18114/02, par. 69-70).
Aceste prevederi nu presupun ºi o traducere scrisã a tuturor documentelor administrate în
cursul procedurii, iar în acest sens s-a remarcat faptul cã textul Convenþiei face referire la un
interpret, iar nu la traducãtor, ceea ce sugereazã cã o asistenþã oralã satisface cerinþele Convenþiei
(Husain c. Italiei, 24 februarie 2005, nr. 18913/03).
Asistenþa trebuie sã fie oferitã de cãtre interpret astfel încât sã ofere posibilitatea acuzatului
de a avea cunoºtinþã de cazul sãu ºi de a se apãra, în special de a avea posibilitatea sã-ºi expunã
în faþa instanþei propria versiune asupra evenimentelor (Güngor c. Germaniei, 17 mai 2001, nr.
31540/96). Pentru ca acest drept sã fie efectiv, obligaþia instanþelor interne este nu numai de a
desemna un interpret, ci se poate extinde ºi la un control subsecvent asupra modalitãþii de interpretare
oferite (Kamasinski c. Austriei, 19 decembrie 1989, nr. 9783/82, par. 74; Diallo c. Suediei, 5 ianuarie
2010, nr. 13205/07).
În prezenta cauzã, Curtea a reþinut cã, în mod sistematic, reclamantul a fost asistat de un
interpret autorizat atât în faza de urmãrire penalã, cât ºi în faþa instanþelor, iar în cauzã nu rezultã
cã interpretarea oferitã ar fi fost necorespunzãtoare, reclamantul neformulând în faþa instanþelor
nicio plângere în acest sens. Cu privire la necomunicarea cãtre reclamant a unei copii traduse a
hotãrârilor judecãtoreºti, Curtea a observat cã reclamantul nu a formulat o asemenea cerere în faþa
autoritãþilor naþionale ºi a mai apreciat cã reclamantul, în urma discuþiilor cu apãrãtorul sãu, nu
putea sã nu aibã cunoºtinþã de conþinutul hotãrârilor. Mai mult, reclamantul a formulat ºi cãi de atac
motivate împotriva hotãrârilor de condamnare, de unde nu reiese cã nu le cunoºtea conþinutul sau
cã nu a avut posibilitatea sã uzeze de cãile de atac interne.
g) În cauza Ioan Pop împotriva României (decizia de inadmisibilitate din 28 iunie 2011)40,
Curtea Europeanã a avut din nou ocazia de a analiza aplicabilitatea garanþiilor specifice materiei
penale, prevãzute de art. 6 din Convenþie, în domeniul contravenþional, precum ºi modalitatea
concretã în care instanþele naþionale au respectat prezumþia de nevinovãþie a petentului.
Reþinând faptul cã legiuitorul român a ales sã depenalizeze anumite fapte relative la circulaþia
rutierã, Curtea a apreciat cã pentru determinarea aplicabilitãþii în cauzã a prevederilor art. 6 din
Convenþie, în latura sa penalã, esenþialã este analiza naturii faptei imputate precum ºi a sancþiunii
corespunzãtoare, conform legislaþiei naþionale în vigoare (Öztürk c. Germanei, 21 februarie 1984, par.
52; Jussila, citatã anterior, par. 38; Huseyin Turan c. Turciei, 4 martie 2008, nr. 11529/02, par. 18).
Astfel, Curtea a constatat cã reclamantului i s-a aplicat o amendã ºi suspendarea permisului
de conducere în baza unei dispoziþii legale cu caracter general, adresate tuturor cetãþenilor în
calitatea lor de utilizatori ai drumurilor publice. Mai mult, norma legalã incidentã prescrie un anumit
comportament ºi stabileºte o sancþiune în cazul încãlcãrii sale.
În esenþã, scopul pur punitiv al amenzii aplicabile, precum ºi caracterul general al normei de
incriminare au fost cele douã elemente determinante care au permis Curþii sã aprecieze cã în
cauzã sunt aplicabile garanþiile specifice materiei penale, prevãzute de art. 6 din Convenþie.
Potrivit raþionamentului Curþii, lipsa de severitate sau absenþa unor consecinþe importante a
sancþiunilor aplicabile, nu sunt suficiente pentru a deroba prezenta contravenþie de caracterul sãu
de acuzaþie cu caracter penal (a se vedea Öztürk, par. 54, ºi Huseyin Turan, par. 20).
În cea de a doua parte a deciziei sale, Curtea a analizat modalitatea concretã în care instanþele
naþionale au respectat garanþiile prevãzute de art. 6 din Convenþie, aplecându-se îndeosebi asupra
echilibrului ce trebuie sã existe între prezumþia de nevinovãþie specificã materiei ºi prezumþia de
legalitate ºi validitate a procesului-verbal de contravenþie, existentã în dreptul naþional.
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A se vedea Alexandra Neagu, Controversa aplicabilitãþii art. 6 CEDO în materia contravenþiilor
rutiere tranºatã în decizia de inadmisibilitate din cauza Ioan Pop împotriva României, Revista JurisClasor
CEDO - Septembrie 2011, http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/2011/09/controversa-aplicabilitatiiart-6-cedo-in-materia-contraventiilor-rutiere, [accesat ultima datã la 10.02.2012].
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Astfel, Curtea a apreciat cã invocarea de cãtre instanþe a acestei din urmã prezumþii, cu
consecinþa obligãrii reclamantului la rãsturnarea sa, nu putea avea un caracter neaºteptat pentru
acesta, având în vedere dispoziþiile naþionale incidente în materia contravenþionalã (Anghel, par.
58 ºi 59).41
Mai mult, s-a reiterat ºi faptul cã prezumþiile de fapt ºi de drept sunt comune tuturor sistemelor
judiciare, Convenþia neinterzicându-le în principiu. Ceea ce Convenþia impune însã, din perspectiva
paragrafului 2 al art. 6 din Convenþie, este tocmai ca o anumitã proporþie între acestea ºi prezumþia
de nevinovãþie instituitã în favoarea acuzatului, sã fie respectatã, fiind necesar a se þine cont în
analiza proporþionalitãþii, pe de o parte, de miza concretã a procesului pentru individ ºi, pe de altã
parte, de dreptul sãu la apãrare (a se vedea, Salabiaku c. Franþei, 7 octombrie 1988, par. 28;
Anghel, par. 60).
Aplicând acest raþionament în cauzã, Curtea a constat cã implicaþiile concrete ale procedurii
asupra reclamantului se rezumau la obligativitatea achitãrii unei amenzi într-un cuantum redus, de
aproximativ 50 Euro, fãrã a exista posibilitatea de a fi înlocuitã cu o sentinþã privativã de libertate în
caz de neplatã (Anghel, par. 52). Totodatã, Curtea a apreciat cã nu existã niciun indiciu cã
suspendarea dreptului de a conduce autoturismul ar fi avut vreo consecinþã deosebitã asupra
petentului.
În ceea ce priveºte dreptul sãu la apãrare, analizând exclusiv datele cuprinse în hotãrârile
judecãtoreºti pronunþate, Curtea a observat cã instanþele i-au dat ocazia de a-ºi prezenta punctul
de vedere, în special în ce priveºte declaraþia privind faptul cã maºina sa este diferitã de cea din
poze, de a depune la dosar memorii sau de a solicita administrarea probelor pe care le aprecia
pertinente. Cu toate acestea, Curtea a observat cã reclamantul s-a limitat la expunerea unor motive
de netemeinicie a procesului-verbal ºi afirmarea absenþei identitãþii dintre maºina sa ºi cea din
planºele foto, fãrã a solicita administrarea vreunei probe în acest sens.
Curtea a reamintit cã admisibilitatea probelor constituie în primul rând o chestiune reglementatã
de dreptul intern ºi, ca regulã generalã, cade în competenþa instanþelor naþionale sã se pronunþe
asupra probelor pe care le administreazã. Potrivit Convenþiei, rolul Curþii nu este de a decide dacã
declaraþiile de martori au fost admise în mod corect ca probe, ci dacã întreaga procedurã, incluzând
modul în care proba a fost obþinutã, este echitabilã (a se vedea Doorson c. Þãrilor de Jos, 26 martie
1996, par. 67; Van Mechelen ºi alþii c. Þãrilor de Jos, 23 aprilie 1997, par. 50).
Prin urmare, ceea ce apare ca fiind esenþial din punctul de vedere al instanþei europene este
faptul cã instanþele naþionale i-au oferit petentului cadrul necesar pentru a-ºi expune cauza în
condiþii de egalitate cu partea adversã, cãzând exclusiv în sarcina pãrþii responsabilitatea modalitãþii
efective în care a înþeles sã uzeze de drepturile sale procedurale.
Referitor la martorul asistent - care se pare cã nu a asistat la sãvârºirea contravenþiei, ci
putea cel mult sã ofere informaþii pentru descrierea vehiculului -, Curtea a reþinut cã, în timp ce
instanþele naþionale nu au apreciat necesarã citarea acestuia, nici reclamantul nu a solicitat audierea
acestuia sau a oricãrui alt martor, în sprijinul versiunii sale.
Prin urmare, Curtea a constat cã singurele probe pe baza cãrora instanþele naþionale puteau
pronunþa o hotãrâre erau cele depuse de agentul constatator, reclamantului dându-i-se pe tot
parcursul procesului posibilitatea de a-ºi dovedi afirmaþiile, în special cele referitoare la lipsa de
identitate dintre maºina condusã de el ºi cea din planºele foto.
În acest context, simplul fapt cã procedura contravenþionalã urmatã de instanþele naþionale
era diferitã de cea prevãzutã de lege pentru infracþiuni, nu a fost de naturã de a-l plasa pe reclamant
într-o situaþie dezavantajoasã faþã de autoritatea care a formulat acuzaþia.
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Este vorba despre dispoziþiile art. 129 alin. 1 din Codul de procedurã civilã (Pãrþile au îndatorirea
ca, în condiþiile legii [...] sã-ºi probeze pretenþiile ºi apãrãrile) ºi art. 1169 din Codul civil (Cel ce face o
propunere înaintea judecãþii trebuie sã o dovedeascã).
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Astfel, Curtea a concluzionat, în cauzã, cã autoritãþile naþionale ºi-au exercitat competenþa
de apreciere pronunþând hotãrâri motivate, pe baza dovezilor înfãþiºate de pãrþi, respectând garanþiile
art. 6 din Convenþie.

o
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5. Art. 8 din Convenþie
a) Îndepãrtarea de pe teritoriul þãrii noastre a strãinului, fãrã ca aceastã mãsurã sã fie prevãzutã
de o lege care sã respecte exigenþele Convenþiei ºi în condiþiile în care dreptul intern nu a oferit
reclamanþilor garanþii minime împotriva arbitrariului, constituie o încãlcare a dreptului consacrat de
art. 8 din Convenþie ºi a fost constatatã în cauzele Geleri împotriva României, hotãrârea din 15
februarie 2011 ºi Abou Amer împotriva României, hotãrârea din 24 mai 2011, pe linia de gândire
exprimatã de Curte în cauzele anterioare Lupºa ºi Kaya.
b) În condiþiile în care autoritãþile naþionale nu au efectuat o anchetã efectivã aptã sã stabileascã
în mod eficient faptele ºi sã ducã la sancþionarea tuturor formelor de abuz sexual, în cauza M. ºi
C., Curtea a constatat încãlcarea combinatã a art. 3 ºi art. 8 din Convenþie. În acest caz, având în
vedere cã procurorii nu au luat mãsurile necesare pentru a se efectua o anchetã penalã aprofundatã
cu privire la identificarea persoanelor vinovate de pretinsele acuzaþii de abuz sexual comis împotriva
unui minor în vârstã de 4 ani, Ministerul Public a fost identificat ca fiind autoritatea responsabilã.
c) Atingerea adusã dreptului la reputaþie ºi respectului datorat vieþii private a reprezentat o
altã ocazie pentru Curte sã constate încãlcarea art. 8 din Convenþie în cauzele ªipoº împotriva
României, hotãrârea din 3 mai 2011 ºi Bãlãºoiu împotriva României (nr. 2), hotãrârea din 20
decembrie 2011.
În prima cauzã, s-a identificat responsabilitatea puterii judecãtoreºti, instanþele naþionale
nereuºind sã menþinã un just echilibru între apãrarea dreptului reclamantei la reputaþie ºi la viaþã
privatã ºi libertatea de exprimare a angajatorului sãu. În a doua cauzã, puterea executivã este
responsabilã, în condiþiile în care autoritãþile locale au întocmit raportul care a adus atingere dreptului
la viaþa privatã a reclamantei.
d) Art. 8 din Convenþie a mai fost încãlcat în cauza Asociaþia 21 Decembrie 1989 ºi alþii
împotriva României, din cauza absenþei în legislaþia naþionalã a garanþiilor apte sã asigure cã
orice înregistrare obþinutã ca urmare a unei supravegheri secrete va fi distrusã în momentul în care
nu mai este nevoie de datele procurate în scopul pentru care au fost culese. Puterea legislativã
este responsabilã, având în vedere cã nu a prevãzut un cadru legislativ compatibil cu art. 8 din
Convenþie, cu privire la stocarea de informaþii asupra vieþii private a persoanelor, care sã permitã
contestarea deþinerii de cãtre serviciile de informaþii a unor asemenea date sau contestarea
veridicitãþii informaþiilor. În plus, deºi în cauza Rotaru împotriva României, Curtea a evidenþiat aceleaºi
deficienþe legislative, legiuitorul nu a intervenit ºi nu a adus modificãri legislaþiei naþionale în materie.
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6. Art. 10 din Convenþie
În cauza Cornelia Popa împotriva României, hotãrârea din 29 martie 2011, Curtea a
constatat încãlcarea art. 10 din Convenþie, având în vedere cã sancþionarea reclamantei pentru
sãvârºirea infracþiunii de calomnie nu era necesarã într-o societate democraticã. Curtea a observat
cã articolul publicat de reclamantã viza o temã de interes general  încrederea societãþii în justiþie,
nu aspecte ale vieþii private ale magistratului, ci comportamentul ºi atitudinea legate de activitatea
lui de magistrat. S-a mai constatat cã articolul cuprindea un amestec de judecãþi de valoare cu
elemente de fapt, iar sursa articolului a fost reprezentatã ºi de ancheta disciplinarã asupra
magistratului.
Puterea judecãtoreascã este responsabilã, având în vedere cã instanþa de recurs a menþinut
condamnarea reclamantei în latura penalã ºi cea civilã a cauzei pentru sãvârºirea unei infracþiuni
de calomnie, deºi aceastã condamnare nu era necesarã într-o societate democraticã.
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7. În cauza Geleri împotriva României, hotãrârea din 15 februarie 2011, având a se pronunþa
asupra art. 1 din Protocolul nr. 7 adiþional la Convenþie, Curtea a luat act de faptul cã reclamantul
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locuia în mod legal pe teritoriul României la momentul expulzãrii. Prin urmare, deºi a fost expulzat
din motive de securitate naþionalã, caz permis de art. 1 par. 2 din Protocolul nr. 7, acesta avea
dreptul sã se prevaleze de garanþiile enunþate la par. 1 al acestei dispoziþii.
Curtea a evidenþiat cã prima garanþie acordatã persoanelor vizate de acest articol prevede
cã acestea nu pot fi expulzate decât în temeiul executãrii unei hotãrâri luate conform legii. Întrucât
cuvântul lege desemneazã legislaþia naþionalã, trimiterea la aceasta vizeazã, dupã exemplul tuturor
dispoziþiilor Convenþiei, nu doar existenþa unei baze în dreptul intern, ci ºi calitatea legii: aceasta
impune accesibilitatea ºi previzibilitatea acesteia, precum ºi o anumitã protecþie împotriva atingerilor
arbitrare aduse de puterea publicã drepturilor garantate de Convenþie.
În aceastã privinþã, Curtea a reamintit cã, la examinarea capãtului de cerere întemeiat pe
art. 8 din Convenþie, a concluzionat cã O.U.G. nr. 194/2002, care constituia baza legalã a expulzãrii
reclamantului, nu îi oferise garanþii minime împotriva caracterului arbitrar al autoritãþilor.
În afarã de aceasta, Curtea a subliniat cã, printr-o ordonanþã a parchetului, reclamantul a fost
declarat indezirabil pe teritoriul României, i s-a interzis accesul pe teritoriul românesc ºi a fost
expulzat pe motiv cã Serviciul Român de Informaþii avea informaþii suficiente ºi grave conform
cãrora desfãºura activitãþi de naturã sã punã în pericol securitatea naþionalã, fãrã alte precizãri.
De asemenea, Curtea a observat cã reclamantul a primit o copie a ordonanþei parchetului în ziua
expulzãrii sale în Italia. Totuºi, respectiva comunicare trimisã reclamantului nu conþinea nicio trimitere
la faptele imputate ºi avea un caracter pur formal. Prin urmare, autoritãþile nu i-au oferit reclamantului
niciun indiciu privind faptele care îi erau imputate. În consecinþã, deºi expulzarea reclamantului a
avut loc în temeiul executãrii unei hotãrâri luate conform legii, Curtea a apreciat cã autoritãþile
interne nu au respectat garanþiile de care reclamantul trebuia sã beneficieze în temeiul art. 1 par. 1
lit. a) ºi b) din Protocolul nr. 7.
Puterea legislativã este responsabilã pentru legislaþia deficitarã în materia regimului juridic
al strãinilor ºi pentru nelegiferarea unei cãi de atac eficiente împotriva oricãrei privãri de libertate a
unui strãin în vederea îndepãrtãrii lui de pe teritoriul României. De asemenea, puterea
judecãtoreascã ºi Ministerul Public, deoarece nu au oferit reclamantului decât motive generale
ale îndepãrtãrii sale de pe teritoriul României, fãrã sã indice faptele concrete care îi erau reproºate.
În plus, Curtea de apel s-a limitat la o analizã pur formalã a ordonanþei procurorului ºi nu a mers
dincolo de afirmaþiile parchetului pentru a verifica dacã reclamantul reprezenta într-adevãr un pericol
pentru siguranþa naþionalã sau pentru ordinea publicã.
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8. În cauza Begu împotriva României s-a remarcat constatarea încãlcãrii art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, prin aceea cã autoritãþile judiciare au omis sã se pronunþe
cu privire la restituirea bunurilor ridicate cu prilejul percheziþiei domiciliare, în contextul în care
acestea nu aveau legãturã cu faptele imputate, nefiind probe sau indicii în cauzã.
Pe fondul acestui capãt al plângerii, Curtea a observat cã ridicarea sau punerea sub sechestru
a bunurilor de cãtre autoritãþile judiciare în cadrul unei proceduri penale trebuie examinatã sub
aspectul dreptului statului de a reglementa folosinþa bunurilor conform interesului general, în sensul
celui de-al doilea paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 (Smirnov c. Rusiei, nr. 71362/01, par. 54;
Adamczyk c. Poloniei, decizie din 7 noiembrie 2006, nr. 28551/04, ºi Borjonov, citatã anterior, par.
57). În speþã, ridicarea bunurilor nu avea ca scop lipsirea reclamantului de bunurile sale, ci
împiedicarea temporarã a acestuia de a le folosi, în aºteptarea rezultatului anchetei penale.
Ingerinþa privea bunurile ce fãceau obiectul unei infracþiuni, avea bazã legalã - art. 108 C.pr.pen.
- ºi putea fi consideratã necesarã în interesul unei bune administrãri a justiþiei, ce constituie un
scop legitim ce þine de interesul general al comunitãþii (mutatis mutandis, Smirnov, citatã anterior,
par. 57).
Totuºi, trebuie sã existe un raport rezonabil de proporþionalitate între mijloacele folosite ºi
scopul urmãrit de mãsurile aplicate de stat, care se exprimã în noþiunea de just echilibru între
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interesul general al comunitãþii, pe de o parte, ºi exigenþele protejãrii drepturilor fundamentale ale
individului, pe de altã parte (Smirnov, par. 57). Curtea a statuat cã art. 1 din Protocolul nr. 1 implicã
mai multe exigenþe procedurale, printre care aceea de a oferi persoanei interesate ocazia adecvatã
de a-ºi expune cauza în faþa autoritãþilor competente pentru a contesta efectiv mãsurile ce aduc
atingere drepturilor garantate de aceastã dispoziþie.
Curtea a observat cã art. 109 C.pr.pen. prevede restituirea bunurilor ridicate la percheziþie,
dupã examinarea lor, dacã nu sunt utile cauzei penale. Tribunalul Militar a reþinut în motivare cã
bunurile ridicate nu constituie probe sau indicii în cauzã, dar nu s-a pronunþat cu privire la acestea.
Nici instanþele superioare nu s-au pronunþat cu privire la restituire, deºi se solicitase expres prin
motivele de apel ºi recurs. Aºadar, Curtea a constat cã, deºi legislaþia prevedea un mecanism
pentru solicitarea restituirii, acest mecanism nu a fost eficace.
Puterea judecãtoreascã este responsabilã, având în vedere cã instanþele au omis sã se
pronunþe asupra restituirii lucrurilor reclamantului ridicate cu prilejul efectuãrii percheziþiei domiciliare,
care nu au constituit mijloace materiale de probã în proces.
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C. Autoritãþi potenþial responsabile. Statistici
Pentru anul 2011, puterea executivã este responsabilã în 65,51% dintre cauzele în care s-au
pronunþat hotãrâri de condamnare (38 din 58), puterea legislativã este responsabilã în 62,06% (36
din 58), puterea judecãtoreascã în 53,44% (31 din 58), iar Ministerul Public pentru 39,65% (23 din
58).
Raportând calculul la suma totalã a responsabilitãþilor, între puterile indicate, pentru anul
2011, ierarhia are pe primul loc puterea executivã (29,68%) ºi puterea legislativã (28,12%),
puterea judecãtoreascã (24,21%) ºi Ministerul Public (17,96%).
În proporþie covârºitoare, responsabilitãþile sunt concurente între cele trei puteri (legislativã,
executivã ºi judecãtoreascã) ori între douã dintre acestea (legislativã ºi judecãtoreascã, legislativã
ºi executivã, executivã ºi judecãtoreascã).
În anul 2011, puterea judecãtoreascã rãspunde, singurã, pentru 5 condamnãri, puterea
executivã pentru 7 condamnãri, iar puterea legislativã nu rãspunde singurã pentru vreo condamnare.
În concluzie, pânã la 31 decembrie 2011, puterea legislativã este responsabilã în 81,80%
dintre cauzele în care s-au pronunþat hotãrâri de condamnare (634), puterea executivã este
responsabilã în 60,64% (470 de cauze), puterea judecãtoreascã în 67,87% (526 de cauze), Ministerul
Public pentru 18,32% (142 de cauze), iar Curtea Constituþionalã este responsabilã pentru 0,38%
din condamnãri (3 cauze).
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Autoritãþi potenþial responsabile în materie civilã 2011

Puterea legislativã

9

Puterea executivã

13

Puterea judecãtoreascã

12

Ministerul Public

2
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Autoritãþi potenþial responsabile în materie penalã 2011

Puterea legislativã

27

Puterea judecãtoreascã

19

Puterea executivã

25

Ministerul Public

21
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TOTAL materie civilã ºi penalã în anul 2011

Puterea executivã

38

65,51%

Puterea legislativã

36

62,06%

Puterea judecãtoreascã

31

53,44%

Ministerul Public

23

39,65%
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TOTAL materie civilã ºi penalã în anul 2011 - procent din totalul responsabilitãþilor

Puterea executivã

38

29,68%

Puterea legislativã

36

28,12%

Puterea judecãtoreascã

31

24,21%

Ministerul Public

23

17,96%
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Puterea legislativã

Puterea legislativã,
Puterea executivã,
Puterea judecãtoreascã,
Ministerul Public
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Repartizarea culpelor în materie civilã 2011
Puterea executivã
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Numãr de cauze
5
1
0
0

Puterea legislativã,
Puterea executivã,
Puterea judecãtoreascã

4

Puterea legislativã,
Puterea executivã

1
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Puterea executivã,
Puterea judecãtoreascã

3

Puterea legislativã,
Puterea judecãtoreascã

2

Puterea executivã
Ministerul Public

0

Puterea legislativã,
Puterea judecãtoreascã,
Ministerul Public

2

Puterea judecãtoreascã,
Ministerul Public

0
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Repartizarea culpelor în materie penalã 2011
Puterea legislativã,
Puterea executivã,
Puterea judecãtoreascã,
Ministerul Public
Puterea legislativã,
Puterea executivã,
Puterea judecãtoreascã
Puterea legislativã,
Puterea executivã
Puterea executivã,
Puterea judecãtoreascã
Puterea legislativã,
Puterea judecãtoreascã
Puterea executivã,
Ministerul Public
Puterea legislativã,
Puterea executivã,
Ministerul Public
Puterea judecãtoreascã
Puterea executivã
Puterea legislativã
Puterea judecãtoreascã
Puterea executivã,
Ministerul Public
Puterea legislativã,
Ministerul Public
Puterea legislativã,
Puterea judecãtoreascã,
Ministerul Public
Puterea judecãtoreascã,
Ministerul Public
Ministerul Public
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Raportând calculul la suma totalã a responsabilitãþilor, între puterile indicate, pentru perioada
1994-2011, pe primul loc se regãseºte puterea legislativã (35,71%), urmatã de puterea
judecãtoreascã (29,64%), puterea executivã (26,47%) ºi Ministerul Public (8,00%) ºi Curtea
Constituþionalã (0,16%).

w

TOTAL materie civilã ºi penalã în perioada 1994-2011

Puterea legislativã
Puterea judecãtoreascã
Puterea executivã
Ministerul Public
Curtea Constituþionalã

Raportat la totalul
de 775 cauze
634
526
470
142
3

Procent din totalul
de 775 cauze
81,80%
67,87%
60,64%
18,32%
0,38%

Procent din totalul
responsabilitãþilor
35,71%
29,63%
26,47%
8,00%
0,16%
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